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ДІЯ ПЕРША 
 

Кінець жовтня 1944 року. Важко хворий Андрей 
Шептицький напівлежить у кріслі-фотелі у своїй 
митрополичій палаті. Владика починає марити: йому 
вчуваються якісь дикі голоси (так, начебто у древній 
Іудеї натовп кричить: "Розіпніть! Розіпніть його!”). 
Шептицький стогне у тому маренні. Заходить 
стурбований Атанасій. 

 
Атанасій. 

А я гадав, що ця ніч буде тиха. 
Та знов Владика марив, важко дихав, 
в гріхах чужих вбачав свою вину… 
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Так захворіти! Саме у війну! 
 
Ось знов метавсь, розп’ятий тими снами, 
і все твердив: "Помру, помру, помру". 
О Боже милий, що ж то буде з нами 
без нього в цьому грішному миру? 
 
З ним не страшні були підводні рифи, 
ні коршуни, ані орли, ні грифи. 
Ні чорна лють окупаційних влад! 
Він міг один усьому дати лад. 
 
А далі будуть ще лютіші влади... 
Хто ж наш народ врятує від заглади, 
коли із шкіри дертимуть паси? 
Помилуй нас, Ісусе, і спаси... 

(Чути дзвінок).  
Знов дзеленчать…Та що там дивуватись – 
свого ті люди вміють добиватись. 
Їм байдуже, що наш Владика зліг, – 
все дзвонять, дзвонять… 
 
Я вже збився з ніг! 

 (Знову дзвінок). 
Та не ломіться в двері, як бандити, – 
не стану я вам хворого будити! 
 
У цей час до митрополичої палати самовпевнено 
заходить енкаведист з офіцерами. 
 

Атанасій. 
Я ж вам казав – Владика хворий дуже! 
У нього жар. І кашель його душить. 
Заждіть ще день, як ждали дотепер, – 
не може він прийняти вас тепер. 

Енкаведист. 
Якби ви не пустили нас в палати, – 
поїхали б вже завтра ліс пиляти! 
І то не в Сколе ваше чи в Самбір, 
а значно далі – прямо у Сибір. 

Атанасій. 
Куди завгодно – хоч у тундру дику! 
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Але сьогодні не будіть Владику. 
Енкаведист. 

Із тундрою ти можеш ще поспіть... 
(Подивився на Митрополита, 
обійшов його). 

Ну, що ж – прийдемо завтра… 
Хай поспить. 

(До Атанасія). 
В нас пильна справа і не може ждати. 
І ви усі ці хитрощі лишіть! 
 
Коли б він не проснувсь, – дасте нам знати. 

Атанасій. 
 Владика хворий! Бачите – лежить! 
 
Вже наче й легше стало тиждень тому. 
А потім далі весь так і горів. 
Ось знову марив і в жару отому 
із півгодини, мабуть, говорив… 
 
Все жалкував, що сила в ньому тане. 
Метавсь – мов проганяв якусь мару… 

Енкаведист (уже виходячи). 
Дасте нам знати… 

Атанасій. 
Тільки легше стане. 
(Услід енкаведистові, багатозначно). 
Як Бог дасть жити в цьому грішному миру!.. 
 
Всі виходять. Шептицький знову марить. 

 
Шептицький. 

О Господи!.. І знову Іудея!.. 
Голгофа!.. Хрест, залитий кров'ю!.. Де я?! 
 

Вбігає Атанасій. 

 
Атанасій. 

Ви в себе в митролії. В палаті. 
Он і ялини за вікном патлаті. 
А ген за Львовом сонце догора. 

Шептицький (усе ще не може забути той сон). 
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А де Єрусалим і де гора? 
Де та юрба, що так волала дико? 

Атанасій. 
То тільки сон був! Марення, Владико. 
Ви – дома. Он лампада угорі. 

Шептицький. 
Але ж я нині був на тій горі! 

Атанасій. 
То Ви себе погано почували... 

Шептицький. 
Я бачив, як Ісуса бичували. 
А ті, що мали персні іменні, 
Йому в лице плювали! 
І мені... 
 
Та Він не втратив там Свого величчя 
від тих плювків! 

(До Атанасія). 
Утри мені обличчя... 
Тут і плювки, і грязь із-під копит. 

 
Атанасій (витер Митрополитові лице  

рушником). 
Лице в Вас чисте. Тут же тільки піт. 
І Ви – удома. Тільки трохи хворі. 

Шептицький. 
Я ж голоси чув! 

Атанасій. 
То в церковнім хорі 
розучували гласи два гласи. 

Шептицький. 
Та ні. Були то інші голоси. 
І зовсім поруч. 

Атанасій (не хоче говорити хворому про  
енкаведистів). 
То були... черниці! 
Ось принесли Вам чаю із чорниці. 

Шептицький. 
Не допоможуть вже мені чаї. 
Ніякі – ні черничі, нічиї... 

Атанасій (благально простягає склянку). 
Хоч трішки… 
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Шептицький. 
Й не проси мене, мій раю. 
Мені це не поможе. Я вмираю… 
 
Вже зір мутніє, як вода в ріці. 

Атанасій. 
Та ні! 
У Вас ще сила є в руці! 
 
Та й скоро он святого Дмитра буде. 
А там – архангел Михаїл прибуде, 
як і завжди, на білому коні. 
А Ви – помрете? 
 
Ні, Владико! Ні! 
 
У нас і до Андрія все готове. 
А там, глядіть, уже й Різдво Христове! 
Варвари й Миколая дні пройдуть – 
прийде Різдво! Колядники прийдуть. 
 
Ви тільки б знову на престолі сіли. 

Шептицький. 
Не встану вже... Немає більше сили… 
 
Життя – це нить коротка і тонка. 
Я знаю: в мене теж вона така. 
 
Погасне світло у моїх зіницях, 
і заголосять дзвони по дзвіницях. 
Та ще дощем по склі віконних рам 
заплаче тихо наді мною храм, 
 
в якому сорок років я молився, 
щоб наш народ не щез чи не змалівся. 
…Я чесно тут беріг свою отару, 
яку було доручено мені. 
 
Відкрий вікно. І відслони котару. 
Щось важко стало дихати… 

Атанасій. 
Ні, ні! 
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Владико! Ви слабкі ще після грипи! 
І лікар каже, що у Вас є хрипи. 
Якщо тепер вікно я відчиню, 
то, може, справжній злочин учиню. 

Шептицький. 
Не злочин, ні, бо так я сам рішаю. 

Атанасій. 
Се буде гріх! 

Шептицький. 
Сей гріх я розгрішаю. 
(Почекав трохи, але, бачачи, що Атанасій і 
не збирається відкривати вікна, безнадійно 
махнув рукою). 
Ну, добре… 
(Помовчав хвилину і знову заговорив). 
Дивись, як листя зносить до фасаду. 
Отак і я – мов той листок із саду, 
що вітер одірве і понесе... 

Атанасій. 
Ви знов своєї... Годі Вам про се! 
Ще будуть дні в Вас світлі й не імлисті. 
І сад ще буде у цвіту і в листі. 
 
А Ви – про смерть і нить якусь тонку! 

 
Знову помовчали трохи. 

 
Шептицький. 

Дивись, як листя кружить у танку. 
 
І по фасаду, й там он, по альтанці. 
Мені знайоме щось у тому танці… 
 
Поволі-поволі звідкілясь іздалеку починає долинати 
мелодія віденського вальсу Штрауса. 
 

Шептицький. 
Знайома і мелодія оця! 

Атанасій. 
Прошу Вас в ім’я Сина і Отця – 
лежіть спокійно. Там лиш хмари видні. 

Шептицький. 
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То вальс, що молодим я танцював у Відні. 
(Прислухається до мелодії, яка все  
наростає). 

Це звуки вальсу! Так, це саме ті... 
Лиши мене тепер на самоті. 
Іди спочинь. Ти натомивсь, гадаю... 
А я полежу і життя згадаю... 

(Задумливо). 
Тугенько світ в’язав мене, тугенько... 
 
Атанасій уже хотів виходити, але, побачивши, що 
Митрополит сумно опустив голову, зупинився. 

 
Атанасій. 

Я краще тут посиджу… Я тихенько... 
 
Атанасій залишається і незабаром теж засинає. 
Мелодія вальсу звучить уже зовсім поруч, вона 
заповнює всю кімнату, і раптом митрополича палата 
перетворюється на розкішну залу з яскравою 
картиною світського балу.Звучить віденський вальс 
Штрауса. У чарівному вихорі кружляють молоді, 
гарно одягнені пари. Старші поважно походжають по 
залі або стоять збоку і ведуть свої розмови. Молодий 
граф Роман Шептицький в оточенні шляхтичів і 
панянок про щось гаряче з ними розмовляє. Панянки 
кидають на нього захоплені погляди, перешіптуються 
і буквально очей не зводять з Романа. На передньому 
плані зали раптом з’являються два шляхтичі старшого 
віку, які йдуть назустріч один одному з розкритими 
обіймами, як давні знайомі...  
 

Перший шляхтич  (ще здалеку). 
Князь Чорторийський! А щоб я застріливсь! 

Другий шляхтич (себто Чорторийський). 
О! Граф Пузин! Нарешті ми зустрілись! 

(Обнімаються). 
Третій шляхтич (збоку). 

Тепер почнеться... Спробуй їх спини, 
як на балу зустрінуться пани. 

(Махнув рукою і відійшов). 
Перший шляхтич (до другого). 

То як Ян жиєш? 
Другий шляхтич. 

Та усе балюю. 
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Та іноді, як в  юності, полюю. 
Перший шляхтич.  

О, в нас гаряча молодість була! 
На ловах часом аж земля гула. 

Третій шляхтич (стояв збоку і не витримав). 
Навіщо вам ті лови і трофеї? 
Он три панянки Ганські, як три феї! 
 
Такі... такі... 

(Не може знайти потрібних слів).  
Четвертий шляхтич  (підказує). 

Як молоде вино! 
П’ятий шляхтич.  

П'янке й грайливе… 
Четвертий шляхтич.  

Тож-бо і воно! 
Третій шляхтич.  

А панночки які тут, графе Яне! 
Ви тільки гляньте – просто серце в’яне. 

Четвертий шляхтич.  
Та що й казати – запашний букет... 
Це виставка троянд, а не бенкет! 

Третій шляхтич.  
А он і Міхаловська Кароліна. 
Ви лиш погляньте – чим не королівна?! 
Така ж уже красуня, що за мить 
кого завгодно на балу затьмить. 
 
Приїхала у пишному берлині. 
На ній самій – перлина на перлині. 
Такий розкішний, дорогий наряд 
був тільки в королеви! 

Другий шляхтич.  
Ой, навряд... 
 
Це одяг Афродіти! Наші дами 
ще довго, мабуть, не прийдуть до тями. 
На них убір цей справив справжній шок. 
Та і не дивно – золото і шовк! 

Перший шляхтич.  
Є й паничів тут! Он барон Марецький. 
А он у центрі – князь Соломирецький. 
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Багатий, гарний, вчений. Чим не зять? 
Ще не перевелася наша знать! 
 
Он прямо – князь Руйський. 

П’ятий шляхтич.  
А той, що справа? 

Другий шляхтич (з особливою повагою). 
То молодий Шептицький! Доктор права! 

 (Підняв догори перст).  
Служив ще й у драгунському полку! 

Четвертий шляхтич (вставляє). 
Отож і мріяв про любов палку... 

Третій шляхтич.  
Його вже не шокують криноліни. 

П’ятий шляхтич (сплеснув руками). 
Він підійшов до панни Кароліни! 

Другий шляхтич (захоплено). 
От що то значить – шляхтич і вояк! 
Коли б у мене був такий свояк! 

Перший шляхтич.  
Рід знаменитий в графа молодого – 
це древній рід Шептицьких! 

Третій шляхтич.  
Мало того – 
 
в Шептицьких злотих, як листків по вітах. 
Маєтки мають аж у двох повітах. 
В маєтках же – і землі, і млини, 
ставки глибокі... 

Четвертий шляхтич.  
А в ставках – лини. 

Перший шляхтич.  
До того ж мають інші капітали. 

Третій шляхтич (завидно). 
От панну Кароліну й напитали… 

Другий шляхтич.  
І здібності в Романа теж завидні – 
його чини чекають аж у Відні. 
…Махне рукою батьковим житам – 
і уважайте, що Роман вже там. 

Четвертий шляхтич.  
Його блискуча жде у нас кар’єра. 
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Другий шляхтич.  
Звичайно ж, не якогось там кур’єра! 
 
Кур’єрів тих сьогодні – наче псів. 
Слід, щоб Роман посаду  т а м  посів... 

(Показав пальцем угору). 
Перший шляхтич.  

Ну, щодо цього в мене слово віще – 
він буде  т а м ! 
 
А може, навіть вище... 

Другий шляхтич.  
Для цього граф старий віддасть усе йому. 
І стане наш Роман послом до сейму. 

Четвертий шляхтич.  
А потім засідатиме в сенаті. 

(Знаюче). 
Розписало тут все, як у сонаті. 
 
Роман Шептицький скоро стане радником, 
чи маршалком, чи ще яким урядником. 

Перший шляхтич.  
О, наш Роман здійметься до висот, 
куди є шлях одному із двохсот! 

Четвертий шляхтич.  
Ох, не одна панянка у салоні 
проллє за графом слізоньки солоні... 

Перший шляхтич.  
А наш Роман – як принц серед принцес! 
Другий шляхтич (багатозначно). 
От він і виграв перший свій процес... 

П’ятий шляхтич.  
От що то значить – добре знати право. 
 
Скінчився вальс, дами і кавалери розкланюються. 
 

Перший шляхтич (захоплено). 
А як Роман танцює! 

(Голосно, на всю залу). 
Браво! Браво! 
 
У протилежному кінці зали зчиняється веселий гамір і 
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якесь пожвавлення. 
 

Перший шляхтич (до третього). 
Скажіть, що там за гамір, прошу пана? 

Третій шляхтич.  
Та вже відомо – принесли шампана! 

Другий шляхтич.  
А чом це москвофіл там став на пост? 

Четвертий шляхтич.  
Він зараз, певне, виголосить тост. 
 
У цей час прислуга справді вносить до зали таці, на 
яких стоять келихи із шампанським, і одним з перших 
бере в руки келих москвофіл. 

 
Москвофіл (підносить бокал). 

За єдіную і нєдєлімую! За матушку Россію! 
 
До нього приєднується ще кілька москвофілів. 

 
Москвофіли. 

Ура! 
 
П’ють. Убік від них демонстративно відходить 
польський шляхтич і теж піднімає свій келих. 
 

Шляхтич (гонорово). 
Нєх жиє Польска! 
 
До нього приєднуються інші шляхтичі. 

 
Шляхтичі. 

Нєх жиє! 
 
П'ють. У цей час посередині між москвофілами і 
шляхтичами несміливо підносить свій бокал студент-
українець. 

 
Українець. 

Слава Україні… 
Москвофіл (визвірився). 

Ш-т-о-о?! 
Перший шляхтич.  
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Ах ти, бидло! 
(Грізно). 

Не буде того, поки я ще жию! 
Другий шляхтич.  

Гоніть того холопа звідси в шию! 
Перший москвофіл. 

І как посмєл сказать такоє он?! 
Третій шляхтич.  

Геть забирайся звідси, хлопе! 
Другий  москвофіл. 

Вон! 
Четвертий шляхтич.  

За шиворіт беріть того холопа 
і так тусніть, щоб утікав галопа! 
Все бидло знає, що таке галоп. 
Тож має знати і оцей холоп... 
 
Тільки що майже ворожі табори об’єднуються, 
хапають українця за шиворіт і під свист та регіт 
виштовхують за двері. 

 
Перший шляхтич (задоволено). 

Тепер той хлоп додому не потрафе. 
 
Шептицький, який весь цей час спостерігав за усім 
цим збоку, ставить на тацю свій повний келих. 
 

Шептицький. 
Я теж піду... 
 
І на цьому прокидається Митрополит, і зникають усі 
учасники балу. Тільки відлуння доносить чийсь 
здивований голос: "Але куди ж ви, графе?.. Графе... 
графе...". Хворий Андрей Шептицький відкриває очі 
після того чи то спогаду, чи то сну... 

 
Шептицький (коли всі зникли). 

Що далі сталось, – це усім відомо: 
змінив обряд я... І змінив свідомо! 
Я просто мусив разом з тими буть, 
кого весь час принижують і б’ють. 
 
А українців споконвіку били. 
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На них гострили зуби, кігті, пили. 
І стати за народ мені вдалось! 
Та як нелегко це тоді далось... 
 
І вже митрополича палата перетворюється в уяві 
Андрея Шептицького на велику кімнату з родинного 
маєтку Шептицьких у Прилбичах. По кімнаті нервово 
ходить граф Іван, його батько. Час від часу він 
підходить до столу, на якому лежить чимала купа 
листів, читає мовчки ті, як видно по його настрою, не 
дуже приємні для нього послання і знову нервово 
ходить з кутка в куток... 
 

Граф Іван. 
Й нащо просити Бога вік довжити? 

(Кинув на стіл паку листів). 
Щоб до такого сорому дожити? 

(Зробив рішучий жест). 
В роду Шептицьких се є неможливе! 
 

Входить графиня Софія, мати 
Митрополита. 

 
Графиня Софія . 

Що сталося, Іване? Щось важливе? 
Граф Іван. 

Страшне, Софіє, сталось! 
Графиня Софія . 

Де – в селі? 
Граф Іван. 

В нас дома. Подивись он на столі. 
Графиня Софія . 

На цім столі листи й газети тільки. 
Та є ж їх ! Я не бачила ще стільки! 

Граф Іван. 
А я великі дав би зараз кошти, 
аби лиш не було цієї пошти… 

Графиня Софія . 
Та в нашім домі пошті ж завжди раді. 

Граф Іван. 
Романа звинувачують у зраді! 
Ось почитай – чи ці листи, чи ці… 
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Графиня Софія . 
Це все тому, що він іде в ченці? 
 
(Бере в руки листи і наче передає їх зміст). 
 
"Яка ганьба – католик граф Шептицький 
обряд приймає греко-католицький!" 

Граф Іван. 
Ось пише Чорторийський. Ось – Пузин. 
А осьде гнівний лист його кузин. 
 
Ось пише Ганський. Ось – жона Пузина. 
І співчувають всі у "зраді сина". 
… Колькі словечка…В’ їдливі цитати… 
Гадаєш, легко це мені читати? 

(До Шептицького, наче до 
ще молодого Романа). 

А мати вже покрилась сивиною. 
І це твій дивний намір все виною. 
Поглянь, до чого ти її довів! 
Ти хочеш, щоб я нині овдовів? 
 
Її здоров’ям треба бережити – 
вона цього не зможе пережити. 
Нас брудом би ніхто не поливав, 
якби… 

Шептицький (випереджує батька). 
… я балював і полював! 

Граф Іван. 
А хоч би й балював! У всякім разі 
на нас тоді не лили б стільки грязі! 
Усе ж кипить, як збурена ріка. 
Обряд змінити! Се в нас річ рідка… 

Графиня Софія  (переглядає листи). 
А писано, неначе під копірку! 
Це хтось писав, сховавшись у комірку… 
А що вже зміст – чорніший за грака. 
Дивися – тут і тут одна рука! 

Граф Іван (показує на решту листів). 
А ті листи, що як вітри зимові? 
Ти скажеш, може, інші теж у змові? 
Там повно жовчі і колючих фраз. 
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Щоб я таке читав останній раз! 
(До Шептицького, наче до 

ще молодого Романа). 
Зважай на шляхту – цю тобі пораду дам. 

Шептицький. 
Але ж я українець з діда-прадіда! 
Ти ж сам казав: "Отсього не забудь". 
А українців бидлом всі зовуть… 
Хто ж захистить народ? 

Граф Іван.  
То в чому ж справа? 
Ти захищай його як доктор права! 
Чи йди на службу – депутатом стань. 
Се дозволяє твій шляхетний стан. 
 
Або ставай асесором коронним – 
ми з матір’ю твоєю не бороним. 
 
Ти зробиш там багато добрих справ! 

Шептицький. 
Але народ наш мало має прав… 
 
Немає ні держави в нас, ні волі. 
Лишились лиш приниження і болі. 
 
А в душі – відчай глибоко проник! 
 
Потрібен пастир тут, 
а не правник. 
 
Як пастир я і стану в оборону. 
І зась до того всякому барону. 
 
І князеві отому – також зась! 

Графиня Софія. 
Одначе він за це серйозно взявсь. 
 
Зачеплене шляхетство – їх гордина. 
Хто зробить це, – лиха тому година... 
У інший час дійшло б і до судів! 
А ти їм, сину, добре досадив. 
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В листах твій намір коментують різно: 
одні нас тут попереджають грізно, 
а другі шлють он щирі співчуття... 

Граф Іван.  
Керують ними інші почуття! 
 
Се в вічі наші доблесні дворяни 
такі усі, хоч прикладай до рани. 
А як дійде до горя і до ран – 
ні доблесті немає, ні дворян. 
 
Я якось заступився за русинів, 
так той Пузин зі злости аж посинів! 
І довго ще стояв з таким лицем, 
немов жував кислиці зеленцем. 

Шептицький. 
Та тільки хай там зляться всі Пузини, 
І Чорторийські всі, і їх кузини, 
Заславські, Горські, Соколинські, Ганські, 
варшавські, львівські, познаньські і 
гданьські! 
 
Хай стримають отой шляхетський надмір, 
бо я ніколи не зміню свій намір. 
Я знаю – не один там патріот 
"Ойчизну любить", зрадивши народ. 
 
Тож хай мене не попрікають родом. 
Я є русин і буду із народом. 
Русином був наш дід, що вже почив. 
І ти русин. Ти ж сам мене учив! 

Граф Іван.  
Романе! Я народом не гордую! 
Але тобі я інший шлях готую. 
І коштів не жалію сій меті. 
Задумайся над цим на самоті. 
 
У нас же є і титул, і маєтність. 
А ти – в ченці! Ну, що це за нам’єтність? 
Чи хтось тебе в родині зобижав, 
що ти в ченці податись забажав? 
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Ти право вчив на студіях три годи. 
І – марно? Я не дам своєї згоди! 
Роби що хочеш – навіть гав лови, 
а сю ідею викинь з голови. 
 
Зійдеш на шлях духовної особи – 
не будеш мати жодної пособи. 
Їздь по бенкетах, задивляйсь на дам, 
а на чернецтво згоди я не дам! 

Графиня Софія  (до чоловіка). 
Говориш ти з Романом дуже різко. 

Граф Іван. 
Якби він менший був, я взяв би й різку! 

Графиня Софія.  
Але ж, Іване! Він вже не дитя. 

Граф Іван. 
То хай змарнує так своє життя? 

Графиня Софія. 
Служити Богу – це не жити марно. 
І наш Роман це бачить не примарно. 
Себе він зрить у церкві – більш ніде, 
бо на молитву з трепетом іде. 
 
Це в храмі він відчув таку спонуку. 

Граф Іван. 
Нехай спочатку закінчить науку! 
І страму хай не робить нам, старим. 

Графиня Софія.  
А я кажу – пошлім Романа в Рим! 

Шептицький (сам до себе). 
І я поїхав після цього в Рим... 
 
Зникають графиня Софія і граф Іван. Атанасій 
прокидається, і на якусь мить йому здається, що 
Митрополит помер, поки він спав!.. Він аж зойкнув 
від  такої думки. Та ось Шептицький поворухнувся. 
 

Атанасій (полегшено). 
Заснув Владика. Ще днів кілька, може, 
і він свою хворобу переможе. 

(Сам до себе). 
Не панікуй – Владика буде жити! 
І не по ньому дощ цей стане мжити. 
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Тож ти даремно сам себе кориш – 
Владика встане. Хоч би вже скоріш… 
 
А ті вже тиждень ходять, ходять, ходять! 
В палаті грюкіт, мов лавини сходять. 
Усе це – до добра не доведе: 
я знаю, що таке ЕНКАВЕДЕ… 
 
А небо знову над собором хмарить… 
Візьму Владиці ковдру ще й двійну. 

(Оглянувся на Митрополита).  
Знов застогнав… Напевно, знову марить. 
Ох, як невчасно... Саме у війну… 
 
Атанасій виходить. І знову Митрополитові 
ввижаються батьки. Тільки цього разу графиня Софія 
усміхнена, з листом у руці . 

 
Граф Іван. 

Ось він і звістку нам прислав, старим. 
Що він там пише з Риму? 

Графиня Софія. 
Все про Рим. 
Все про театри пише та про парки. 

Граф Іван. 
Що значить – дати доброї припарки! 
 
Нехай поїздить по світах, подивиться, 
балами і розвагами поживиться, 
побачить, де кришталь, а де слюда. 
І те чернецтво щезне без сліда. 
 
Ще має Рим велику силу впливу, 
і він не дасть Романа збити з пливу. 
 
Там кожен кине витівки пусті. 

Графиня Софія. 
Це правда. Ось він пише у листі: 

(Читає). 
"Я Рим люблю! Се по-латині "амо"… 

Шептицький (наче це він, ще Роман молодий). 
Я Рим люблю! То чиста правда, мамо. 
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Графиня Софія (читає далі листа). 
Які палаци тут! Які тут парки! 
Які тут площі й тріумфальні арки! 
Немов сам Бог це місто спорудив 
і сам же у дорогу спорядив. 
 
Які тут древні і новітні храми, 
собори із органами й хорами! 
А в тих соборах величавих скрізь, 
куди не глянеш, – золото і різь. 
 
А ще ж які тут розписи настінні! 
Які картини тут висять безцінні! 
... Які щасливі ксьондзи й капелани, 
що бачать фрески ті під куполами! 
 
Стоїш у тій розписаній капелі, 
неначе в неба голубій купелі. 
А скільки тут божественних скульптур! 
Це справді найвеличніша з культур. 
 
І все тут щире, без обману й гриму! 

Граф Іван. 
Я рад, що він в захопленні від Риму. 
 
Ось бачиш – він поїхав од цих нив 
і віру католицьку оцінив. 
 
Тепер він, може, змінить той свій намір... 
Все стане, як раніше. Втихне гамір. 
Листів нам більш не слатимуть отих. 
Здається, сей скандал уже утих. 

Графиня Софія. 
Ой, сину! Що без тебе тут робилось! 
У мене серце ледве не розбилось. 
Які були статті колючі й злі 
у всіх газетах, в кожному числі. 
 
Писали ті, які самі шкуристі, 
що ти обряд змінив задля користі. 
Й зробив це за намовою батьків… 
Причім, писали це з обох боків. 
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Дістав ти й від поляка, й від русина… 

Граф Іван (нетерпляче). 
Бог з ними! Ти читай листа від сина! 

Графиня Софія  (читає). 
Як добре, що до Риму я потрапив. 
Я був…на авдієнції у папи! 
Він говорив зі мною тет-а-тет. 
Надіюсь, папа всім авторитет? 
 
Він наших предків знає на імення! 
Тому і дав мені благословення. 

Шептицький. 
Тож я в ченці піду ще сього ж году. 

Граф Іван (ніяково розвів руками). 
Коли сам папа... То і я дам згоду… 
 
Дивися, сину... Вибрав сам свій шлях ти. 
Але тепер не жди добра від шляхти. 
Припнути до ганебного стовпа 
еліта вміє, хоч вона й тупа. 

Графиня Софія. 
Тож не надійсь, Романе, на вівати. 
А холодом то буде повівати. 
Засипле снігом... Полетять крупи... 
Морози вдарять... 
 
Сину мій, терпи! 

Граф Іван . 
Дорогу будеш мати каменисту. 

Графиня Софія. 
Хоч матимеш корону з аметисту... 

Граф Іван . 
Прийдеться і багнюкою брести… 

Графиня Софія. 
Будь вищим цього! 

Граф Іван . 
Ну, а нам – прости. 
 
 І вже у митрополичій палаті, наче у церкві, лунають 
церковні співи, і Андрей Шептицький спочатку 
зрікається усіх прав власності, а потім складає 
присягу. 
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Шептицький. 

"Зрікаюся на річ Конгрегації руського Чину 
Святого Василія Великого всіх реальних 
прав, у посіданні яких я є і до яких можу 
колись титул набути. Монах Андрей, 
Александр, Роман Шептицький року сього". 
"Я, Андрей, Александр, Роман Шептицький, 
Чина Святого Василія Великого, присягаю 
Господу Богу у святій Тройці Одному, 
заховати убожество, чистоту і послух, як 
також присягаю постійно, аж до смерті моєї, 
перебувати у святім Згромадженню Чина 
Святого Василія Великого. Все розумію 
після конституцій сього ж Згромадження, 
затверджених Апостольським Престолом". 
 
І раптом вривається у митрополичу палату уже 
знайомий вальс Штрауса, і позаду Шептицького мимо 
нього пропливають у танці через усю сцену розкішно 
одягнені і щасливі пари. А до нього підходить красуня 
Кароліна. 

 
Кароліна. 

І не дивись, Романе, за юрбою – 
ті келихи несуть не за тобою… 
Ти зрікся їх і всіх реальних прав, 
коли іще ім’я чернече брав. 
 
Це не для тебе вже оці бенкети, 
шампанське, вальси, панни і букети. 
Це зостається там – у далині, 
й розтане, наче сніг у талині. 
 
Розтануть там жіночі криноліни, 
чарівний усміх панни Кароліни 
і дивна врода інших юних дам. 
І сміх, і радість… 
 
Чом же ти не там?! 
 
Там бесіди в альтанці при алеї. 
Там вищий світ. Там різні привілеї! 



 

- 22 - 

Утіхи там, солодші за нектар! 
І ти це все міняєш на олтар? 
 
Не хочеш брати шлюб свій у костелі? 
Не хочеш каву пити у постелі 
коло дружини, що струнка, мов лань? 
Усе це там… Це там… 
 
Ти тільки глянь! 
 
Це ж там усі ці речі солоденькі… 
Багатство там! Панянки молоденькі! 
 
І панна Кароліна – тільки там! 

(Наближається до Шептицького, у 
танці кружляючи). 

І ти мене лишаєш тим котам? 
 
Та подивися ж – хоч безмовно й німо! – 
це ж я, це ж я, закутана у шаль, 
проходжу мимо тебе. Мимо! М и м о! 
Це вже назавжди… 
 
І тобі не жаль? 
 
Ти мав багатство, титул і освіту. 
Та ще ж і сам був хлопець хоч куди… 
Ти міг зі мною їздити по світу! 
Тепер кадилом мужикам кади. 
 
А міг зі мною далі вальсувати, 
себе послом до сейму висувати, 
дружиноньку возити по балах 
і користати із дворянських благ. 
 
Тепер свій вік ти доживеш самітно. 
Й з роками буде це все більш помітно. 
Бо то нестерпно, як пливуть роки, 
а ти не знав ще ніжної руки. 
 
Ніхто не буде там тебе жаліти. 
Жалити будуть! Тільки-но жалити! 
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Тебе візьмуть на глум там і на сміх. 
А ти ж був з нами... 
 
І лишитись міг! 
 
Ти міг зайняти будь-яку посаду! 
Дивись! Дивись! 
 
Тепер це все позаду… 
 
І панна Кароліна, й біла шаль. 
І не кажи, що їх тобі не жаль! 
 
Бо панну Кароліну, гарну й любу, 
тепер хтось інший поведе до шлюбу. 

(Сама до себе).  
Йди, Кароліно, з іншими танцюй! 

(До Шептицького). 
А ти, Романе, йди собі ченцюй… 
 
Пішла Кароліна з іншими танцювати. І попливли мимо 
Шептицького щасливі пари у вальсі, і келихи з 
шампанським за ними слуги понесли… Митрополит 
залишається сам . 

 
Шептицький. 

Бенкети…Вальси... Панни…Біла шаль... 
Я не кажу, що їх мені не жаль. 
 
Я зрікся втіх! І тут не до пишання. 
Не розумію я таких пишань! 
Бо жертва – це придушені бажання, 
а не відсутність будь-яких бажань. 
 
Вони в нас є, допоки ми живі ще. 
Та є щось вище... Є щось значно вище! 
 
Це – Бог. І це – народ. Це всім відомо. 
Тож я тоді обряд змінив свідомо: 
я відчував, що вже не помилюсь, 
як за народ свій Богу помолюсь. 
 
І вимолю йому, якщо не волю, 



 

- 24 - 

то вже бодай хоч трохи легшу долю! 
І я – моливсь... І – не лише моливсь… 
І видить Бог, що я не помиливсь. 
 
І заходить мати, графиня Софія, у сон Митрополита. І 
– наче в тому далекому 1901 році – дає йому своє 
материнське благословення. 

 
Графиня Софія . 

“Моя благословенна в Господі дитино! 
Найбільший скарб, який я отримала від Бога, 
– це є Ти. 
І цей найдорожчий скарб мого життя я 
повертаю Богові. 
На ту хвилю, коли береш на себе Хрест, 
до якого Тебе покликав Господь, – 
На ціле Твоє життя, під Хрестом або ж на 
Хресті, – 
На всю працю, наміри, терпіння і радість, – 
На душу Твою і розум, – 
Серце і здоров’я – 
На все, що чинити будеш, 
Що постановиш, – 
На цілу працю над будуванням Церкви 
Божої 
і поширенням Царства Його на землі... 
На всі хрести, якими люди Тебе обтяжити 
можуть, 
і на всю любов, яку Ти їм дарувати будеш... 
Посилаю Тобі моє урочисте, 
Господом випробуване 
Благословення". 
 

ДІЯ ДРУГА  
 
Знову митрополича палата на Святоюрській горі у 
Львові. Андрей Шептицький спить у своєму кріслі. 
Біля нього невідступно знаходиться Атанасій. 

 
Атанасій. 

Немов назло дощі взялися мжити. 
Здається, й справді наче плаче храм… 
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Зарано ще – Владика буде жити! 
Ще встане, ще радітиме хорам. 
 
Він просто натомився після труду. 
Нехай поспить – я поруч з ним побуду. 
Збуджу Владику й медом напою. 
Я ж бо прудкий, мов леґінь на плаю. 

(Витер Митрополитові спітніле 
чоло рушником). 

Він знов горить – чоло залите потом, 
немов у того, що кермує плотом. 
Він якось навіть марив, що свій пліт 
ми топимо й самі багато літ. 
 
І бідкався Владика в тому маренні, 
що ми такі розділені й розсварені! 
І знов Бандеру й Мельника мирив, 
аж поки сон самого не зморив. 
 
Піду по мед. Він нам завжди знаходив. 
(Збирається виходити, але в цей час 
прокидається Митрополит). 

Шептицький. 
Приходив хтось... А хто – як не секрет? 

Атанасій (знову не хоче говорити хворому про  
енкаведистів). 
Там учень Новаківського заходив! 
Він хоче змалювати Ваш портрет. 

Шептицький. 
Нам треба тут голодних годувати, 
а я візьму і буду позувати! 
Харчуються миряни все пісніш… 
Портрети відкладемо на пізніш. 
 
Та й він, як Новаківський, не змалює. 
В Олекси – все живе, все зір милує! 
 
Великий дар йому дав наш Отець. 

Атанасій. 
Я знаю. То великий був митець. 

Шептицький. 
Так, Новаківський був художник славний. 
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Чуття мав і природне, і тонке. 
Атанасій (ніби між іншим). 

Хоч він був і східняк, і православний… 
Шептицький. 

Ніколи не зважав я на таке. 
 
Я на багатих не ділив і бідних. 
І не ділив на західних і східних. 
Своїм, звичайно, більше я вділив, 
але на Схід і Захід не ділив. 
 
Яка різниця, – де співає ліра? 
Важливі звуки, що вона лиша! 
Важливо – не лише, яка в нас віра, 
але і те, яка у нас душа… 
 
Олекса ж мав таку прекрасну душу! 
І мріяв про культуру нашу дужу. 
Та якось взнав я – він живе в селі 
й не має навіть хліба на столі… 
 
Поїхав я до нього, до нещасного. 

Атанасій.  
До речі. Ви про хліб згадали вчасно – 
Ви ж не їсте! І справді ще преставитесь, 
якщо до харчування так поставитесь. 
 
Вам треба їсти! Я ж купив крупи, 
куплю ще й хліба. 

Шептицький. 
І свічок купи. 

Атанасій (спохмурнів). 
Свічки на смерть ще рано запасати... 

Шептицький (усміхнувся поблажливо). 
Та не на смерть, а щоб при них писати. 
Чи марно я чернетки ці коплю? 

(Показав на стосик паперів). 
Атанасій (повеселішав). 

Якщо писати, – я свічок куплю! 
 
Виходить. Шептицький залишається сам. Митрополит 
закриває очі і впадає в дрімоту. Згодом починає 
говорити крізь сон. 
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Шептицький. 

Олекса... Ні... Його ж накрили віком... 
Помер Олекса... 
 
Заходить Новаківський у митрополичий сон. 

 
Новаківський. 

Та це ж я, Владико! 
А це – село Могила і мій дім. 
Моє “домашнє огнище" 
і... дим. 

(Ніяково розвів руками). 
Волого й тісно у моїй майстерні: 
село, відлюддя, зарібки мізерні... 
На кращу не зібрав за десять літ! 
Тому і замерза вода на лід. 
 
Так і живу, Владико. Навіть свічка 
зорить з вікна, як наглядач із вічка! 
Здається – не майстерня, а тюрма… 
А за вікном ще й недругів юрма. 
 
Нема нізвідки жодної підмоги. 
Ще й навпаки – беруть тебе під ноги! 
Або в мистецтві, як вони, махлюй, 
або умри і більше не малюй… 
 
Раніше в друга малював на дачі. 
Та все мина… Кругом одні невдачі… 
Життя гірке, немов гіркий мигдаль. 
А був же Краків, золота медаль. 
 
Живи й твори, допоки панська ласка! 
Та піснь твоя повинна бути ляська… 

(Гірко усміхнувся). 
А я не захотів... І – сплохував, 
бо в цім селі себе і поховав. 
 
Село ж бо називається Могила! 
Тому і хата, й голова похила. 
Живу серед хлівів, возів та гарб. 
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Але найгірше, що немає фарб… 
 
Стоять он незакінчені картини, 
а в мене вохри лиш на дні квартини! 
Не вистачить її і на ескіз… 
Усе життя мальовано навскіс! 
 
Лежить суха палітра коло рами. 
А світ п’янить такими кольорами! 
Росою, полем, небом, ялівцем! 
А я те все малюю олівцем. 
 
І блідне враз картина вся велична! 

Шептицький. 
Село Могила… Назва символічна… 
 
Указує відразу на майбуть. 
Точніше не придумаєш, мабуть. 
 
Яку би твій талант не мав би силу, 
не зрадив свій народ – іди в Могилу! 

Новаківський. 
Талант згуби там, голову зложи, 
або вертайся і чужим служи. 
 
Та і свої не дуже люблять Майстра. 
Тому завжди порожня в нього тайстра. 

Шептицький. 
Ми в злидні заженем своїх Мілле 
і плачем, що мистецтво в нас мале… 

Новаківський. 
А в злиднях твори не пливуть рікою – 
нужда не водить пензлем і рукою. 

Шептицький. 
Тож злочин проти неба і Отця – 
в таку нужду загонити митця! 
 
Митця ніхто ніколи не повторить, 
його творінь із слів, із фарб, із глиб. 
Бог дав йому талант – нехай він творить! 
Чого він має думати про хліб? 
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Митець, який народу йде служити, 
мистецтвом має голову сушити! 
 
Звільніть його ж від всіх проблем яви! 

Новаківський. 
Якби ж усі так думали, як Ви… 

Шептицький. 
Так думати було б замало тільки. 
Я ось купив майстерню в Яна Стики. 
Бо що слова всі? Гріш ціна словам! 
Я ту майстерню пропоную Вам. 
 
Майстерня та в руках такого Майстра 
у скорім часі розцвіте, як айстра. 
Й не скажуть, що мистецтво в нас мале! 
Чим Новаківський гірший за Мілле?! 
 
І шляхта не назве картин мазнею. 
На рівних поговоримо ми з нею. 
У школу наберете дітвори – 
там всі умови: думай і твори! 
 
Олексо, Ви сього не відкидайте. 
І з переїздом теж не відкладайте. 
Не в Краків лиш – до панських нагород… 
До Львова – працювати на народ! 
 
Се труд важкий... 

Новаківський. 
Тоді – благословляйте. 

Шептицький (перехрестив художника). 
Творіть, Олексо, й Бога прославляйте: 
талант дається Господом одним, 
і більш ніхто не владний є 
над ним! 
 
Виходить Новаківський і… розминається з Атанасієм, 
який саме заходить до палати. Але Шептицький ще 
марить і гукає услід Новаківському. 
 

Шептицький. 
Олексо! Бережіть оту іскринку! 

Атанасій (озирнувся довкола і здивовано знизав  
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плечима). 
Владико, та це ж я вернувся з ринку. 

Шептицький (поволі приходячи до тями). 
Мені ж Олекса все не йде з думок – 
оце приснивсь... 

Атанасій (обтрушується після дощу). 
А я добряче змок. 

(Починає викладати свої покупки). 
Ось два коржі. Щоправда, піснуваті 
й черстві, як ті совіти біснуваті. 
 
Рогалика купив ще і свічок. 

(Покрутив рогалика у руках). 
Чи ж се рогалик? Се якийсь сучок. 

Шептицький. 
Що хліб черствий, – то невелика вада. 
Велика вада, що черства ця влада! 

Атанасій. 
…Такі вже "визволителі" прийшли – 
немов татари потоптом пройшли… 
 
Забрали все. Уже й не половину. 
Так обскубли, як вівці полонину! 
Й зерно, й муку – забрали все в мирян. 
Люд постить, як Ісус у самарян. 
 
А хліб печуть із висівками в тісті… 

Шептицький. 
Що всім, те й нам. 
(Узяв у руку рогалика, але їсти не став, 
думаючи про щось важливіше). 
А що нового в місті? 

Атанасій (явно не бажаючи засмучувати  
хворого). 
Та що нового… Дощ ось зараз лив… 

Шептицький. 
Ти не про дощ розказуй, а про Львів! 

Атанасій. 
Та…знов те саме, що й перед війною – 
б’ють безневинних ті, які з виною. 
 
Кругом арешти, вбивства, грабежі… 
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Шептицький. 
Це зветься так – "держава без душі". 
 
Держава з християнською душею 
з насильством покінчила б та з олжею. 
... Такої ж ще нема в нас дивини, 
хоч їх і помінялось до війни… 
 
Спочатку цісар правив тут австрійський. 

Атанасій (вставляє). 
А потім цар змінив його російський. 

Шептицький. 
При польській владі я почав сивіти. 

Атанасій (загинає пальці). 
Були совіти, німці, знов совіти... 

Шептицький. 
Все описати – вийде до-овгий твір. 
Це ж не країна, а заїжджий двір! 
 
Ось знов воюють... Рік чи два ще, може, 
та в тих і тих одне лиш на умі... 
Я знаю: хто із них не переможе – 
нам все одно лишатися в ярмі. 
 
Бо хто у місто не вривався з боєм, – 
на другий день з’являвся із конвоєм! 

Атанасій. 
…Забудьте – то історія стара, 
бо ще присниться вся ота мара... 

Шептицький. 
Я вже забув би – хай їм всім проститься, 
та лиш засну, як знов усе присниться… 

Атанасій. 
З гіркої чаші довелось Вам спить, 
але – забудьте! 
 
Краще вже поспіть. 
 
Виходить, поправивши на Митрополитові ковдру. 
Шептицький засинає, і сниться йому, як заходить до 
митрополичої палати начальник жандармського 
управління військового генерал-губернаторства 
Галичини полковник Мезенцов у супроводі російських 
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офіцерів. 

 
Мезенцов. 

Пробачте, що беру на себе смілість, – 
прошу іти за мною, Ваша Милість! 
 
Одержав я наказ на Ваш арешт. 

Шептицький. 
Та що це за порядки, врешті-решт? 

Мезенцов. 
Порядки наші гудити не варто – 
Вам сам монарх прислав почесну варту. 
Велику честь-бо виявив монарх, 
бо Ви також не є простий монах. 
 
Тому й передали по телеграфу, 
щоб сам наніс візит я пану графу. 
 
А на наказ відповідають: єсть! 

Шептицький. 
За що ж мені така висока честь? 

Мезенцов. 
За Ваші мислі й проповіді смілі, 
що цар все держить "на державній силі”, 
а церква не "казьонна" мусить буть. 

Шептицький. 
Все вірно. 
Я не міг цього забуть. 

Мезенцов. 
То за відрив від трону православ’я 
Ви хочете, щоб квіти Вам прислав я? 
Нам церква теж потрібна! Ще й ручна 
і в керуванні масами зручна. 
 
Ми хочемо і тут таку створити. 
А ви з людьми нас будете сварити. 
То краще Вам у Суздалі сидіть! 
Тому збирайтесь і – не осудіть… 
 
Пробачте, що беру на себе смілість, – 
прошу іти за мною, Ваша Милість! 
 
Зник Мезенцов з конвоєм. Натомість заявляється 



 

- 33 - 

польський генерал з офіцерами. 
 
 

Польський  генерал. 
Ну, надивились на державу руську 
то в Новгороді Нижньому, то в Курську, 
то в Суздалі – з-за монастирських ґрат? 
Вас барзо полюбив найстарший брат. 
 
Владико, нам усім кайдани спали! 
Та ви свою республіку... проспали! 
 
Попутний вітер всім не може дуть… 

Шептицький. 
Вернувся я, а тут поляки ждуть! 

Польський генерал (розглядає Митрополита). 
Довгенько ж Вас Москва тримала в’язнем 
і понижала перед кожним блазнем. 
Ох, наковталась Ви чужих димів! 
Та все позаду – просимо домів. 
 
Ви барзо подалися від опали. 
Похудли й на здоров’ю підупали. 
Та царське військо вже прогнали пріч! 
Тепер тут наша Посполита Річ. 
 
Отож забудьте про в’язницю руську. 
Ми, правда, теж у Вас робили труску... 
У році дев’ятнадцятім, в зимі. 
Але у цьому винні Ви самі! 
 
Ви стали необачно поступати 
і знов за самостійність виступати. 
Щоб не почули ті хлопи Ваш зов, 
ми мусим Вас арештувати знов... 
 
Та не встигли зникнути поляки, як до митрополичої 
палати заходять радянські офіцери на чолі з 
генералом. 

 
Генерал Червоної Армії. 

Вітаємо із звільненням Владику! 
Вже Україну маєте велику! 
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... До Вас прийшли ми рятівним дощем – 
нема Польщі, забудьте про той щем. 
 
Узнати ми, Владико, дуже раді, 
що Ви не слугували польській владі. 

Шептицький (твердо). 
Я й вам не буду. 

Генерал Червоної Армії. 
Знайдем інших слуг. 
Завжди були охочі до услуг… 
 
Такі й тепер ніде не подівались. 
А ми на Вас не дуже й сподівались… 
Ви схильні більш до пастирських послань, 
до утішань усяких, до спасань. 
 
А в нас, признаюсь, дещо інші плани: 
всіх із возів пересадить на сани! 
Святе Письмо – це книга затовста. 
Нам досить анонімного листа. 
 
А Вас, людину вже стару і хвору, 
ми відвезем на Святоюрську гору. 
…Тут, у миру, ми розпочнем суди, 
то краще Вам не сходити сюди… 
 
І хоч на Вас ми мусимо зважати, 
та просимо нам все ж не заважати. 
… В ділах церковних Ви авторитет, 
а слідче "Дєло" – наш пріоритет! 
 
Зникли енкаведисти. І тут же з’являється офіцер 
абверу Кох. 
 

Кох. 
Ви дуже впертий! Це і нас бентежить. 
Тому за Вами абвер також стежить. 
І нам агенти встигли донести, 
що Ви до Риму пишете листи. 
 
Вас держать неспроста під пильним оком… 
Уся ця пошта вилізе Вам боком! 

(Показав папку).  
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Це – звіт з одного з європейських міст. 
І лист Ваш –тут! 
 
Ціка-вий має зміст… 

(Дістає з конверта аркуш і починає 
вголос читати). 

"Львівський Митрополит для українців Андрей 
Шептицький до папи Пія ХІІ. 
Святійший Отче! 
… Визволені німецьким військом з большевицького 
ярма, ми відчули певну полегшу, яка все-таки не 
тривала довше, як місяць-два. Поволі-поволі уряд 
встановив режим терору і корупції, справді 
неймовірний, та який з дня на день стає щораз 
важчим та нестерпнішим. Нині увесь край є 
переконаний, що німецька влада є злою, майже 
диявольською, на рівні, може, й вищім, як режим 
большевицький. Вже майже від року нема дня, щоб 
не поповнювалися найстрашніші злочини: убивства, 
крадежі, грабування, конфіскації й здирства. Жиди є 
першими жертвами того. Число жидів, 
замордованих у нашому малому краю, напевно 
перевищує двісті тисяч. В міру того, як армія 
поступала на схід, побільшувалося число жертв. В 
Києві в кількох днях убили аж до ста тридцяти 
тисяч чоловіків, жінок і дітей. Всі малі міста 
України були свідками подібних убивств, і це 
триває уже рік... 
…Сотки тисяч арештів в більшості несправедливі, 
маси молодих розстріляних без жодної 
правдоподібної причини, крепацький режим 
застосований до селянського люду, з якого, 
зрештою, ув’язнюють майже всю молодь, щоб 
примусити її їхати до Німеччини працювати… Ми 
всі передчуваємо, що режим терору 
збільшуватиметься та що звернеться з ще більшою 
наполегливістю проти українських і польських 
християн… 
...Це просто немов банда розлючених або скажених 
вовків накинулася на цей бідний народ…". 

(Одірвав очі від аркуша і подивився на 
Митрополита).  
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Німецьку владу Ви назвали "злою"? 
Владико! Вас змішають із золою! 
Бо для гестапо – діло це хутке. 
А в Вас і так становище хитке. 
 
А Ваші люди жертви підраховують. 
Є дані, що й жидів тут переховують. 
Та ми ж звільнили Ваші рубежі! 
А Ви усе "убивства, крадежі"… 
 
Яка це влада не буває з вадою? 
Але ж німецьку Ви назвали "бандою"! 
І прирівняли до вовків, до ос... 
На Вас у нас є не один донос! 

Мезенцов. 
І в нас! 

Польський  генерал. 
І в нас! 

Енкаведист. 
О, він за все получить! 
 
Говорять усі разом, перебиваючи один одного. 

Шептицький. 
Та доки ж ви мене будете мучить?! 
 
Нехай я хоч спокійно стріну смерть! 
Геть забирайтесь, забирайтесь геть! 
 

Вбігає Атанасій. 

 
Атанасій. 

Що з Вами? Що? 
Шептицький. 

Наснилися кошмари, 
що знов вовки ввірвались до кошари… 
А я ягнят беззахисних спасав 
і лист до Риму про вовків писав. 
 
Я лист відправив. А по днях кількох 
до мене завітав сюди пан Кох. 
 
Казав, що нас тримають тут на оці… 
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Атанасій. 
Так це ж було ще в 42-м році! 
 
Владико, це Вас хтось, напевно, врік – 
тепер іде 44-й рік! 
 
Багато що змінилося у світі – 
побігли німці влітку від совітів. 

Шептицький (сумно). 
Нічого не змінилося з тих пір – 
було ярмо і є... Давай папір, 
свічки давай, принесені із ринку. 
Я мушу дописати ще сторінку. 

Атанасій. 
Я все зроблю – усе у Вашій волі. 
Але, Владико! Вас ще мучать болі! 
Ще жар на Вас накочується хвилею! 

Шептицький (показав на серце). 
Є болі й тут… Я на папір їх виллю… 
 
Усе воюють і усе стріляють. 
Штики один у одного стромляють. 
І пастирське послання "Не убий" 
писати знову мушу я, слабий. 
 
…Ну, окупанти добрі й не бувають... 
Але ж тепер свої своїх вбивають! 
Свої та й на своїх зганяють лють: 
в домашніх війнах кров братерську ллють. 
 
Рахунки зводять, друзям петлі в’яжуть, 
неначе так воно й повинно буть. 
"Гуртом і батька добре бити", – кажуть. 
Так українці кажуть… От і б’ють! 
 
І той, хто брата мусив би любити, – 
сичить на нього. Чи й гарчить хортом. 
Це вже в крові в нас – завжди когось бити! 
Ще й не когось, а батька…Ще й гуртом! 
 
Гризіться…Бийтесь…Всіх вас поодинці 
колись ще переб’ють якісь ординці! 
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(Задумано). 
Чи їх зупинить мій стражденний твір? 
Чи буде й далі тут заїжджий двір? 
 
Атанасій тим часом приносить свічки і папір, а потім 
тихо виходить. Шептицький бере в руки олівець і 
починає писати, повторюючи вголос записані на папір 
думки. 

 
Шептицький.  

“Дивним способом обманюють себе ті, що 
політичне вбивство не уважають гріхом, наче би 
політика звільняла чоловіка від обов’язку Божого 
закону та оправдувала злочин, противний людській 
природі. Так не є. Християнин є обов’язаний 
заховувати Божий закон не тільки у приватному 
житті, але й в політичному та суспільному житті. 
Людина, що проливає неповинну кров свого ворога, 
політичного противника, є таким самим чоловіко-
вбивником, як людина, що це робить для грабунку, і 
так само заслуговує на кару Божу і на клятву 
Церкви. 
Коли приходиться ще нам, ридаючи, згадувати про 
випадки чоловіковбивства, сповнені на браттях – 
громадянах тієї самої української національности, 
то з великим болем серця треба нам піднести і ті 
ворожнечі, ненависти і роздори, що братів пхають 
до такої домашньої війни. Треба дійсно засліплення, 
що його спричинює хіба найбільший ворог нашого 
спасіння, діявол, щоб люди, зрештою розумні та 
дбайливі про суспільність та добро народу, дійшли 
до такого ступеня партійної ненависти, що 
рішаються аж на пролиття крови. Вже саме те 
розположення ненависті супроти своїх і близьких є 
чимсь таким противним природі, таким жахливим і 
так дуже свідчить про виродження, про таку 
дегенерацію й такий упадок національної совісти та 
патріотичного духа, що не можна про такі випадки 
говорити без глибокого душевного болю! Навіть 
тоді, коли ті ненависті і ворожнечі не доведені ще 
до крайніх проявів душогубства, є вони 
всенародним нещастям та шкодять народові більше, 
ніж найзавзятіші вороги. Не треба Україні інших 
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ворогів, коли самі українці є українцям ворогами, 
що себе взаємно ненавидять і навіть не стидаються 
вже тої ненависти! Христос сказав: "Кожне царство, 
розділене проти себе, запустіє, і дім на дім впаде. 
Коли ж і сатана проти себе розділиться, як остоїться 
його царство?” (Лк.11,18). Як довго не буде між 
нами християнської єдности, так довго й 
найслабший противник буде від нас сильніший. Як 
довго у національних справах більше пам’ятати 
будуть українці на власне індивідуальне добро, так 
довго загальна справа не буде могти успішно 
розвиватися. Бо тої загальної справи просто не буде, 
бо не буде її в свідомості і в совісті людей". 
 

Перестав Шептицький писати. Поклав олівець. У цей 
час заходить Атанасій і переминається з ноги на ногу, 
не наважуючись Владиці щось неприємне сказати. 

 
Шептицький. 

Що там, Атанасію, в миру? 
Атанасій (мнеться). 

…Знов приніс нечистий…ту мару… 
Шептицький. 

Ти про що? Яка мара і де? 
Атанасій. 

Там чекає пан з ЕНКАВЕДЕ. 
Шептицький. 

Це щось не церковне…Це щось світське… 
(Здвигнув плечима). 

А що саме – зразу й не збагну. 
Атанасій. 

Це гестапо, тільки вже совіцьке. 
Шептицький. 

“Визволили”, значить... 
Ну і ну. 

(До Атанасія). 
І що ж він робить, той твій чин великий? 

Атанасій. 
Він на іконах розглядає лики. 
А погляд гострий, як жало в оси. 

Шептицький. 
Страшний і грізний, кажеш... 

(Спокійно).  
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Ну, проси. 
 
Атанасій виходить, і за якусь хвилину до 
митрополичої палати заходить уже знайомий нам 
енкаведист. 

 
Енкаведист. 

Вам краще вже? За Вами гарний догляд. 
А я оце робив маленький огляд. 
Не обшук, ні, Владико, є ж закон! 
Всього лиш огляд. І почав з ікон... 
 
Таких ікон не має і столиця! 
... Але мені... знайомі всі ті лиця... 
 
Один святий – і зовсім відчайдух. 

Шептицький (іронічно). 
Ви що – їх знали? 

Енкаведист. 
Ні, знайомий дух! 
 
Ця лінія над головою й вухом... 
Я видів багатьох з таким ось духом: 
вони – тверді, як їх життя не м’яло... 
Таких упертих є у Вас чимало. 
 
Тут не один вночі із лісу тяг, 
щоб піднести жовто-блакитний стяг. 
Тут банди залишились ще... То, може, 
позбутись їх і церква нам поможе? 
 
Ступіть назустріч нам хоч кілька кроків, – 
адже ви потерпали стільки років, 
лилася кров, змінилось стільки влад... 
Пора нарешті навести тут лад! 
 
Повірте – це реакція природна, 
бо як-не-як, а влада в нас – народна! 

(Показав жовто-блакитну стрічку).  
І хто на цьому спробує зіграти, 
той неодмінно попаде за грати! 

(Зім’яв її в кулаці і сховав назад до 
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кишені). 
Є і про зброю не одна в нас вість… 
Хай церква про таких нам розповість. 
 
Бо досі тільки дехто нам зізнався, 
що був в УПА, з бандерівцями знався, 
а то і сам ті банди формував! 
От хтось би нас про це й інформував… 
 
Священики ж бандюг тих сповідали! 
А ми святих отців би повидали – 
у нас би з ними відбулась балачка, 
і щезла б ця оунівська болячка. 
 
Нам же із Вами жити тин у тин... 

Шептицький. 
"Се Бог рішить", – як каже Августин. 
 
І не рівняйте нас до слуг надвірних – 
ми, пане, не доносимо на вірних. 
 
Бо за донос – душі вже не спасти… 

Енкаведист. 
Є й інші форми – пастирські листи! 
 
Ви напишіть їм пастирське послання, 
згадайте Бога і Святе Писання, 
скажіть їм, що вони – до зла ідуть... 
Та зброю барани ті хай складуть! 
 
Країна Рад будує комунізм, 
і наш девіз – братерство, гуманізм! 
 
В нас всюди рівність, всі живуть у згоді, 
нема насильства... 

Шептицький. 
Просто рай, та й годі. 

Енкаведист. 
Ну, ще не рай... Та скоро буде рай, 
коли ми втихомиримо цей край. 
 
Від нас сам Гітлер утікає спішно, 
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а ваші ці... воюють...Та це ж смішно! 
Ну що супроти нас ота УПА? 
Це ж пилка у тайзі! Та ще й тупа! 
 
Скажіть їм – хай покинуть бунтувати: 
нам треба світле завтра будувати! 
Владико, поможіть у наш хлівець 
загнати нерозумних тих овець... 
 
Це – образ. Не сприйміть це за образу. 
Невинних ми відпустимо одразу. 

Шептицький. 
Ви хочете, щоб я у ваш хлівець 
поміг загнати всіх своїх овець? 
 
А ваші довоєнні всі арешти? 
А цілі села, знищені до решти? 
А смерть святих отців, що навідріз 
відмовилися одректись від риз? 
 
Я досвід маю. Я в такому віці. 
Це правда – є в отарі й барани… 
Але щоб я вовків пустив між вівці, – 
цього не буде! Боже борони! 
 
Про це я попереджую одразу. 
Це – образ. Не сприйміть це за образу. 

Енкаведист. 
Але, Владико! Я з ЕН-КА-ВЕ-ДЕ… 

Шептицький. 
Я чув. 
Вас Атанасій проведе. 
 
Енкаведист виходить. 

 
Шептицький (подивився йому услід). 

Ці будуть нас точити, наче шашіль... 
(Закашлявся). 

Ну от і маєш – знов посиливсь кашель. 
 
Митрополит знову залишається сам. Він закриває очі, 
згодом засинає і починає марити. І до нього приходить 
у тому маренні мати – графиня Софія Шептицька . 
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Графиня Софія. 

Вставай, Романку, сонце вже над храмом. 
Шептицький. 

Я ще посплю... Я так стомився, мамо… 
Від тих арештів. Від гонінь. Від жал. 
Народ і Церква ще в ярмі, на жаль. 
 
І тут я – в’язень. Ця велика зала 
під наглядом! 

Графиня Софія. 
А я тобі казала.  

(Стурбовано).  
У тебе жар, Романе…Глянь на мене – 
болить щось, сину? 

Шептицький. 
В грудях коле, нене. 
Тут віє скрізь – хоч як підпережись! 

Графиня Софія. 
А я тебе просила – бережись… 
Не слухався тоді, й тепер так само. 
І – застудився… 

Шептицький. 
Я берігся, мамо. 
Та навкруги такі їдкі вітри! 
Болить у грудях… 

(Узявся рукою за груди).  
Тут мені потри… 

Графиня Софія. 
Ти весь гориш! І груди – як вогненні! 
Що там болить – душа а чи легені? 

Шептицький. 
Душа... душа... Матусю, покропи 
хоча б водою! 

Графиня Софія. 
Сину мій, терпи… 

Шептицький. 
Та я ж терплю…Терплю!.. Адже в країні цій 
найтерплячкіші, мабуть, українці… 
 
Ми славимось терплячістю волів. 
Без “цоб-цабе" ідемо тільки прямо. 
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"Г о с п о д ь  т е р п і в  і  н а м  в е л і в". 
Я пам’ятаю цю науку, мамо. 
 
Нас так навчили. Світ навчив оцей. 
І ми вже так навчилися терпіти, 
що навіть не підводимо очей, 
щоб не прозріти й не оторопіти! 
 
Потупившись, ми у ярмі їмо. 
А потім далі мовчки тягнем дроги. 
…А Бог же вчить терпіти не ярмо, 
а лиш одвічні труднощі дороги! 
 
Я їх терпів…Та почались арешти. 
І цілі села знищили до решти. 
А потім розгорілася війна… 
І я збагнув: терпіння – це вина! 
 
Коли народ хтось, мов отаву, косить, 
комусь потрібно закричати: "Д о с и т ь!" 
 
Мати зникає. Гасне світло. І вже у півтемряві 
метаються по митрополичій палаті якісь люди і 
звідусіль чуються стривожені голоси. Останні слова 
фраз відлунюються так, наче в свідомості  людини, яка 
непритомніє… 

 
Г о л о с и. 

- Що він говорить, лікар той суворий? 
- Владика хворий… 
…Хворий…хворий…хворий… 
 
- Він у жару, і жар той не спада. 
- Яка біда! 
…Біда…біда…біда… 
 
- Біда у нас, а вороги радіють! 
- Ще й як радіють! 
…Діють…діють…діють... 
 
- Бо їм Владика був у зайвину! 
- Узнай вину... 
... Вину... вину…вину… 
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- Йдуть холоди, й осіннє небо хмарить. 
- Владика ж марить… 
…Марить…марить…марить… 
 
- А в мареннях він чує голоси. 
- Немов лиси... 
…Лиси…лиси... лиси… 
 
- Та це не сон – він бачить все в’явки! 
- І не лиси то, а вовки… 
…Вовки… 
 
І ось уже в маренні з’являються до Шептицького 
польський генерал, Мезенцов, офіцер абверу Кох і 
енкаведист. 

 
Мезенцов. 

Владико! Ми недавно прочували, 
що Ви себе погано почували… 

Енкаведист. 
Бо ж він від нас чималенько мав ран… 

Кох. 
Яка це буде втрата для мирян! 

Мезенцов. 
Шептицький не протягне вже й півроку. 

Енкаведист. 
Йому до смерті усього півкроку! 

Польський  генерал. 
Йому лишилось дуже мало жить. 

Кох. 
Глядіть – лежить! 

Енкаведист. 
Лежить! 

Польський  генерал. 
Лежить! 

Мезенцов. 
Лежить! 

Кох. 
Його добити треба, як раввіна! 

Енкаведист. 
Бо він наперекір усе робив нам. 
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Мезенцов. 
За те, що про русинів скрізь трубив. 

Польський  генерал. 
Чого він тута тільки не робив! 
 
Хлопів отих, побитих за підпали, 
він лікував, сховавши у підвали. 

Енкаведист. 
Затим відкрив лічницю біднякам. 
Тоді збирав продукти східнякам. 

Польський  генерал. 
І заступався по якійсь хвилині 
за православні храми на Волині. 
Для мене це – як постріл з-за куща: 
католик православних захища! 

Кох. 
А ще він заступався за євреїв 
і вимагав цього й від ієреїв! 

Енкаведист (загинає пальці). 
Підтримував ОУН, УПА, УГА. 

Мезенцов. 
Він націоналістом був! 

В с і  р а з о м. 
Ага! 

Кох. 
Тепер його ми скинем з постаменту – 
не встигне написати й тестаменту! 

Енкаведист. 
І славу теж розвіємо, як дим, – 
напишемо, що й тим годив, і тим… 

Польський  генерал. 
Що Керенський звільнив його з в’язниці, 
бо сів він до московської візниці. 

Мезенцов. 
А потім у німецький сів візок 
і з Гітлером підтримував зв’язок. 

Енкаведист. 
Він всім властям доказував лояльність! 

Кох (єхидно).  
Оце й була уся його діяльність… 

Енкаведист. 
Такі листи ще є у нас в досьє. 
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Кох . 
А в нас і з свідків ще живий хтось є. 

Енкаведист. 
У нас також є много свідків, друже… 
Писав він! І робив це легко дуже! 
Я вже казав і ще раз повторю – 
і цісарю писав він, і царю... 
 
Яка б тут влада на престол не сіла – 
він перший же її і почитав. 
Про це писала большевицька "Сила"! 
Я це усе уважно прочитав. 

(Показав рукою на 
Шептицького). 

Його в тюрму потрібно посадити! 
Кох. 

Й судити! 
Мезенцов. 

Й осудити! 
Польський  генерал. 

Й засудити! 
Шептицький (з болем). 

О Господи! Коли ж це все мине? 
Імущі власть судитимуть мене?! 
Побійтесь Бога! Ваші дні – минущі! 
Не вам мене судити, власть імущі! 
 
Ви у гріхах завжди всі потопали! 
Ви заповіді Божі потоптали! 
У вас і душі, й помисли – криві, 
і ваші руки – у людській крові! 
 
Та тільки знайте: ваші дні – минущі. 
Й не вам мене судити, власть імущі! 
 
Митрополит наче б  аж відштовхує від себе усю оту 
зграю, яка обступила його, і падає…Вбігає Атанасій. 

 
Атанасій (намагається підняти Владику з  

підлоги). 
 
Що з Вами? Що? Владико! 
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Це тільки сон був – дайте Ваші руки! 
(Підводить Шептицького).  

Шептицький. 
Хороший сон був – то вовки, то круки… 
Клювали, гризли, виливали бруд! 
Така мені подяка за мій труд… 

(Заспокоюється поволі).  
Так все життя. Не раз уже було то... 
Мене завжди топтали у болото. 
Обмови, бруд, образливі слівця! 
Й немає тому краю і кінця... 
 
А згодом нові Понтії Пілати 
зайдуть як судді до ції палати. 
І скажуть, що пусті мої труди, 
що вів народ не так і не туди. 
 
Що не Мойсей я, бо не вивів з іга. 
Що бив поклони і усім годив. 
Напишуть “за правителями бігав”! 
Дарма, що я давно вже й не ходив… 
 
Та тільки хто загрожував коли нам, – 
я йшов-таки до нього на поклін. 
…Одному легше стати на коліна. 
Одному й легше встати із колін! 
 
То не смертельно, як мета ясна є. 
То мусить бути вгодно й небесам. 
А як це легко – понижатись! – знає, 
хто понижався коли-небудь сам… 
 
Та бруд є бруд... Тепер від того бруду 
я й після смерті одмиватись буду. 
 
Та тільки честь свою я не зганьбив! 
 
Коли б опісля кожного поклону 
звільняли по невольнику з полону, 
то я вмирав би, а поклони бив! 

Атанасій. 
Та Ви й ходили в різні магістрати, 
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знущання відвертали й многі страти. 
А скільки відсвятковано річниць 
відкритих сиротинців і лічниць! 
 
Таж знає вся Галичина убога: 
посеред війн, розрух і загород 
Ви спершу називали ім’я Бога! 
А друге слово в Вас було "народ". 
 
Тримайтеся ж у час оцей сутужний! 
Адже "Андрей" – це означає "мужній". 
Та ще настане час такий чи мить, 
коли вже Вас ніхто не очорнить. 
 
Ще підуть справи Церкви звичним ладом. 
І час запише в довгий свій сувій: 
Шептицький не служив ніяким владам, 
а тільки Богу й Нації своїй! 

Шептицький. 
Я чесно тут беріг свою отару. 

(Задихаючись). 
Відкрий вікно... І відслони котару... 

Атанасій. 
...Ви знову, ексцеленціє, бліді... 
Ой, тільки би не статися біді! 

Шептицький. 
Щось я ослаб... І в грудях наче коле… 

Атанасій. 
Це, мабуть, серце. В Вас же серце кволе! 
Тут справді недалеко до біди. 

Шептицький. 
Іди, напевно, лікаря буди… 
 
Атанасій швидко виходить. 

 
Шептицький (тримаючись за серце, знову  

починає марити). 
Я понижавсь за всіх... Тепер виходить, 
що я вже “зрадник Церкви”, а не “князь”? 
 
У цей час хтось ще з’являється у палаті – в білому 
одязі, здалеку обличчя не видно. 
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Шептицький. 

Я чую кроки… Там хтось наче б ходить… 
(Голосно). 

Хто ще прийшов мене топтати в грязь? 
(Придивляється).  

Чийсь білий одяг проти свічки блище. 
Се, певно, смерть… Тут лиш вона та я… 
 
Постать робить кілька кроків, і стає видно зажурену 
дівчину в українському одязі і терновому вінку. 

 
Дівчина. 

Ні, я не смерть. Я – Доля. 
Шептицький. 

Стань же ближче. 
 
Дівчина підходить. 
 

Шептицький. 
Чия ти Доля? 

Доля.  
Як чия? Твоя. 

Шептицький. 
Моя? Та скільки ж літ тобі? Скажи ти? 
Ти ж юна ще! Й така легка хода. 

Доля.  
Мені ще після тебе жити й жити 
у пам'яті… 
Тому я й молода. 
 (Сумно). 
Хоч я ще, може, й не жила на світі… 

Шептицький. 
Чому ж ти у терновому вінку? 

Доля.  
Сплела б вінок і з квітів я, та квітів 
тобі дісталось мало на віку... 

Шептицький. 
Але чому ти йшла отак поволі 
й прийшла лише тепер у цім вінці? 

Доля.  
Бо наперед ніхто не знає долі. 
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Її взнають у самому кінці... 
Шептицький. 

То се кінець?.. Отак біля собору 
злетіли дні, як листя із самбору. 
Ще ніч отся остання промайне, 
і паства проводжатиме мене… 

(Спробував підвестись на лікті, та й  
облишив цю спробу). 

Не підведусь... Не можу вже устати. 
А завтра зрадці прийдуть, апостати! 
Слабких та боязливих розженуть, 
а непокірних в землю заженуть. 
 
Мирян, що нашій Церкві будуть вірні, 
зашлють в Сибіри, закують у свірні. 
А на усіх, кого ще не зашлють, 
зженуть отут свою садистську лють. 
 
Он хлопців наших потягли на рею, 
он б’ють каліку, що вже й так без ніг! 
А я – вмираю… 

Доля.  
Не катуйсь, Андрею! 
Ти все життя робив усе, що міг. 
 
Усе, що міг! Війна чи голодовка – 
ти в руки брав перо чи олівець... 

Шептицький (усе-таки підводиться). 
…Пастух не завжди може вбити вовка, 
та він повинен зберегти овець! 
 
А українці ж мусили віками 
сидіти за одним столом з вовками 
й терпіти довго – протягом віків! 
А їх було багато, тих вовків… 
 
Місця одних займали інші згодом. 
А тих ще інші проганяли пріч. 
... Ми на межі між Заходом і Сходом. 
Тому і наша доля – чорна ніч... 
 
А ми, йдучи так важко до світанку, 



 

- 52 - 

гриземося усі безперестанку! 
І, виживши в такій страшній різні, 
ми нищимо себе в дрібній гризні! 

(З болем).  
Не знищуймо себе в дрібній гризні. 
 

(Похитнувся, ухопився за серце і, 
відчуваючи наближення смерті, з 
благанням мовив до тих, кого 
залишає). 

 
Не знищуйте себе в дрібній гризні... 
 
"... християнські Церкви в Україні мають 
сповнити завдання: дати українському 
народові єдність!” 
 

Завіса. 
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