
ТРАГЕДІЯ НОБЕЛЯ 
І ДРАМА ХЕМІНГУЕЯ... 

 
Драма на дві дії 

 
ДІЙОВІ ОСОБИ 

 
(у першій дії) 

 
Альфред Нобель – шведський винахідник і бізнесмен. 
Софі Гесс – молода жінка, в яку він закоханий. 
Натан Седерблюм – пастор паризького відділення 
шведської церкви у Франції. 
Рагнар Солман – особистий асистент Нобеля. 
Берта Фон Зутнер – австрійська письменниця-пацифістка. 
Кореспондент. 

 
(у другій дії) 

 
Ернест Хемінгуей – американський письменник. 
Поліна Пфейфер – його друга дружина. 
Марта Гельхорн – третя дружина. 
Мері Уелш – четверта дружина Хемінгуея. 
Дон Андрес – іспанський католицький священик, який 
проживає на Кубі, друг письменника. 

Фотографи, кореспонденти. 
 

Події відбуваються  у Франції, в Італії, на 
Кубі  і в США. 
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ДІЯ ПЕРША 
 

Сцена 1 
Париж. Хімічна лабораторія Альфреда Нобеля. Пробірки, 
колби, баночки з реактивами на столі. Уже немолодий 
винахідник щось чаклує над ними. Ось він досипає якогось 
порошку, і над столом здіймається димок, наче від згорілого 
пороху. 

Нобель (безнадійно махнув рукою). Ну от! І це цілий 
день треба було морочити собі голову, щоб вийшов 
маленький пшик... (Прибрав на столі, зняв халат і вийшов). 

Нобель заходить у вже розкішну кімнату, де на нього чекає ще 
молода і дуже вродлива жінка. Це його кохана Софі Гесс. На 
ній дорожній одяг. Видно, що її поява в цьому домі стала для 
Нобеля несподіванкою... 

Софі (перша вітається до Нобеля). Здрастуйте, 
Альфреде... (Ніяково). Пробачте, що я без попередження... 
Нобель (теж дещо знітився). Здрастуйте, Софі... Ви 

мені все написали – тому могли вже і не приїжджати... 
Софі. Я хочу сама все пояснити, бо у листі всього не 

напишеш... 
Нобель (з болем). А що тут пояснювати, Софі? Я вже 

старий... Ви зустріли молодшого і кращого... Завагітніли від 
нього... Усе просто і ясно... 
Софі. Нічого вам не ясно! Я не хочу почуватися 

винною! 
Нобель. А ви ні в чому і не винні, Софі... Ми зустрілися, 

коли вам було двадцять, а мені сорок три – я знав, що 
різниця між нами досить велика і що колись це закінчиться 
ось так... 
Софі. Колись це повинно було закінчитись, бо ви не 

можете мене на все життя купити на свої великі гроші! 
Нобель. А я вас і не купував, Софі... 
Софі. Я торгувала квітами. І ви мене купили! 
Нобель. Я купив вам квартиру у Парижі, віллу в 

австрійських Альпах і ще багато чого, але вас я не купував, 
Софі... Я вас любив, а все інше не мало ніякого значення...  
Софі. Я пам’ятаю, що ви мені купили. Але я віддала вам 

взамін свою молодість і більше нічим вам не зобов’язана! 
Ми розрахувались... 
Нобель. Так, ми розрахувались. (Опустив голову). 
Софі. І ви на мене навіть не нагримаєте? 
Нобель. Ви продали мені свої найкращі квіти, Софі... 

Найкращі, які у вас були... Мені нічого ображатись... 
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Софі. Не говоріть про це так спокійно! Нагримайте на 
мене! 
Нобель. Вам буде легше мене покинути, якщо я на вас 

нагримаю? 
Софі (теж опустила голову). Тоді я не буду такою 

винною перед вами почуватись... 
Нобель. Ну, тоді вважайте, що я на вас уже нагримав. 
Софі. Так не гримають. 
Нобель. А як гримають? Вибухають, як динаміт? 
Софі. Так, вибухають, як динаміт! 
Нобель (через силу). Тоді я покладу вам під ноги ящик 

динаміту і підпалю... 
Софі. Покладіть хоч два ящики, але не мовчіть! 
Нобель. Ні, що ви, Софі! Ви не заслужили такого... Ви 

були доброю і ніжною... Спасибі вам за все... 
Софі. Та нагримайте ж на мене! Де тут ваш чортів 

динаміт?! (Оглядається по кімнаті). 
Нобель. Я вдома динаміту не тримаю. Є трохи в 

лабораторії, але його буде замало... 
Софі. Ось бачите – вам таки хочеться рознести мене на 

шматки! 
Нобель. Хотіти і рознести, Софі, – це не одне і те саме... 

Людина від болю і від образи багато чого може хотіти – 
навіть рознести на шматки весь білий світ! Але ж світ 
повинен залишитися і після нас, і ви повинні жити і після 
мене... Мені ж уже майже шістдесят... А вам ще тільки під 
сорок... 
Софі. Мені уже під сорок! 
Нобель. Але ж не під шістдесят... 
Софі. То ви... не ображаєтеся на мене?.. 
Нобель. Мені дуже боляче, Софі... Я так хотів, щоб ви 

народили мені дитину... 
Софі. Якщо я за п’ятнадцять років не завагітніла від вас, 

то це не моя вина, Альфреде... 
Нобель. Напевно, напевно... Але що я тепер після себе 

залишу? Гроші і динаміт? 
Софі. Це не моя вина, Альфреде... 
Нобель. Я знаю. 
Софі. То ви... не ображаєтеся на мене?.. 
Нобель. Ні. 
Софі. І я... можу всі ваші подарунки залишити собі?.. 
Нобель. Ви можете залишити собі все – за гарні квіти 
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треба гарно платити... (Одвернувся, щоб вона не бачила 
його болю). 
Софі. Спасибі вам, Альфреде... І – простіть... (Швидко 

виходить). 
 

Сцена 2 
У тій же кімнаті сидить зажурений Нобель, тримаючи в руках 
якусь газету. Швидко заходить його особистий секретар і 
лаборант – молодий шведський хімік Рагнар Солман. 

Рагнар. Ви так терміново мене викликали! Що сталося, 
пане Нобель?  
Нобель. Рагнаре, я вас просив показувати мені все, що 

про мене пишуть... (Вказав на газету). Чому ви мені 
сьогодні вранці цього не показали?  
Рагнар (винувато). Бо то неправда...  
Нобель. Я знаю, що це неправда! Але я повинен знати, 

що її надрукували! Як я буду відбивати удари, якщо не 
знатиму, звідки вони направлені і хто їх завдає?! 
Рагнар. Я боявся, що це вас дуже засмутить...  
Нобель. Рагнаре! Мене звинувачують у крадіжці 

баліститу і в махінаціях навколо Панамського каналу! І вже 
пишуть про це у пресі! А мені що – робити вигляд, наче 
нічого не сталось?  
Рагнар. Але ж це неправда! 
Нобель. Ну от, ви затялися своєї – і все! Ви розумієте, 

що я повинен доказати, що це неправда?! 
Рагнар. Ви нічого нікому не повинні доказувати, пане 

Нобель. Бездимний порох винайшли ви, і ви мали повне 
право продати свій патент італійцям. А в махінаціях 
навколо Панамського каналу замішані не ви, а один з 
ваших так званих “помічників”. Це вже доказано. Тому вам 
взагалі не треба більше про це думати. Я ваш секретар і 
повинен дбати про ваш душевний спокій. Якщо я вам такий 
не потрібний, то звільніть мене. Але я вважаю своїм 
обов’язком вас оберігати.  
Нобель (усміхнувся і покрутив головою). Здається, я 

знайшов собі няньку... Добре, Рагнаре, забудемо про це. 
Але давайте домовимось, що надалі ви будете мене 
тримати в курсі всього, що пишуть про Нобелів у пресі. 
Рагнар. У тій пресі тепер таке про всіх пишуть, що її 

краще не читати... 
Нобель. Що, отак все-все  в чорних тонах – і ні слова 

хорошого про мене? 
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Рагнар. Ні, що ви! Пастор Натан Седерблюм одразу в 
кількох газетах подякував вам за щедрі пожертви церкві! 
Нобель. Ну, цього можна було і не робити... Сказано ж 

там у Писанні – нехай твоя права рука не знає, що дає 
ліва...  
Рагнар. Права рука може й не знати, але люди хай 

знають! Я вважаю, що пастор дуже правильно зробив – він 
таким чином хоч трохи захистив вас від тих скандалів. Я 
вчора бачив пастора Натана: він хоче зайти і подякувати 
вам ще й особисто за допомогу. Тільки не знає, чи це буде 
зручно – ви ж увесь час у лабораторії, і він не хоче 
одривати вас від роботи.  
Нобель. Нема в мене більше лабораторії... Сьогодні у 

ній зробили обшук і закрили... Так що попросіть пастора, 
щоб зайшов ближчими днями. Я теж хочу з ним 
поговорити наостанку і попрощатись. Ми переїжджаємо до 
Італії. Будемо жити в Сан-Ремо. 
Рагнар. Пробачте мені, пане Нобель, що я не показав 

вам ту газету. Я хотів, як краще... 
Нобель. Краще було б, якби я був не зв’язувався з цією 

хімією і з цим динамітом, Рагнаре. А тепер доведеться 
нести цей хрест до кінця... Запросіть до нас у гості святого 
отця. І пакуйте наші речі. 
 

Сцена 3 
У все тій же кімнаті Альфред Нобель переглядає і пакує свої 
папери. Заходить священик. Це Натан Седерблюм – пастор 
паризького відділення шведської церкви у Франції. 

Пастор. Доброго дня, пане Нобель.  
Нобель. Доброго дня, святий отче. Проходьте, будь 

ласка, сідайте. 
Пастор (сідаючи на стілець). Дякую вам за 

запрошення, пане Нобель. І за ваші часті і щедрі пожертви 
церкві дякую.  
Нобель. На жаль, я не належу до ревних парафіян, 

святий отче, але для церкви і для її святої місії я готовий 
зробити усе можливе.  
Пастор. Ви робите дуже багато, пане Нобель. На ваші 

великі пожертви ми годуємо і одягаємо сиріт, допомагаємо 
бідним, підтримуємо нашу молодь, яка опинилася на 
чужині... Господь бачить ваші добрі діла...  
Нобель (сумно). Господь бачить і те, що моїм динамітом 

убивають людей... Що мені робити з цим, отче? Що мені 
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робити зі своїм життям? Я винайшов динаміт, щоб 
прокладати тунелі і дороги, а ним убивають людей! У мене 
була кохана жінка, для якої я зробив усе, що міг, а вона 
проміняла мене на іншого і тепер народить йому дитину. А 
що я залишу після себе – мертві капітали і той динаміт?! 
Пастор. Мені дуже важко вам щось радити, пане 

Нобель...  
Нобель (у відчаї). Отче, але ж саме для цього я вас і 

запросив!  
Пастор. Тоді скажіть мені чесно – ви придумали 

динаміт для війни?  
Нобель. Я придумав його на заміну небезпечного 

нітрогліцерину, щоб прокладати дороги й тунелі!  
Пастор. Тоді який же це гріх?  
Нобель. Але ж тепер з його допомогою убивають 

людей!  
Пастор. Людину можна вбити навіть лопатою. Винен 

той, хто убиває, а не той, хто придумав лопату. На зорі 
своєї цивілізації люди вбивали один одного камінням, то 
що – звинувачувати в цьому Бога, який те каміння 
створив?! Не карайтеся, пане Нобель. Якщо ви створили 
динаміт з добрими намірами, то не вам перед Богом за ті 
вбивства відповідати... 
Нобель. Отче, я не боюся постати перед Божим судом... 

Але ж є ще і суд людський... Я не хочу залишитися в 
пам’яті людства винахідником тільки смертоносного 
динаміту! 
Пастор. Я знаю, що ви винайшли багато інших 

корисних речей... 
Нобель. Так, але те все блідне у порівнянні з тим 

проклятим динамітом! А я вже старий, щоб придумати 
щось нове. Та й де мені тепер працювати? Ви ж чули про 
той скандал з баліститом – я продав свій патент італійцям, а 
французький уряд тепер звинувачує мене у крадіжці... У 
моїй лабораторії зробили обшук, а потім її закрили... 
Скандал із спекуляціями на прокладці Панамського каналу, 
до яких причетні деякі службовці нашої паризької асоціації, 
теж проти мене... 
Пастор. У те, що ви особисто до цього причетні, я 

ніколи не повірю. 
Нобель. Та це ж люди, отче, це ж люди! Я неспроста 

ніколи нікому повністю не довіряв – ні помічникам, ні 
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адвокатам! Але ж усього не проконтролюєш! От і підібрали 
мені “помічника”...  
Пастор. Не карайтеся, пане Нобель. Бог усе бачить. А 

як ви розпорядитеся вашими капіталами – це ваша справа, 
бо це ваш труд. Я знаю, скільки ви жертвуєте щороку – і на 
церкву, і на пацифістський рух, і на допомогу 
стражденним! 
Нобель. Гроші розійдуться, всі забудуть про мої добрі 

справи і... будуть проклинати за динаміт... Отче, я не хочу 
залишитися в пам’яті людей винахідником динаміту! 
Пастор. Тут я нічого не можу вам підказати, пане 

Нобель, крім того, що вже сказав. Але ви людина добра і 
мудра – ви придумаєте щось обов’язково... 
 

Сцена 4 
Крутиться сцена. І вже французькі мелодії змінюються на 
італійські. Шумить море, чути крик чайок. Це вілла Альфреда 
Нобеля на березі Середземного моря в Сан-Ремо. Нобель 
сидить за столом і щось пише. Потім натискає на кнопку 
дзвінка. Заходить Рагнар Солман. 

Нобель (відклав папери). Я, Рагнаре, вже закінчив... 
Можемо приступати до кореспонденції. 
Рагнар. У вас, пане Нобель, так багато часу забирають ці 

виписки з рахунків, що я просто дивуюсь: невже ви не 
можете доручити цю чорнову роботу комусь із своїх 
помічників?  
Нобель. У Парижі я вже одному був доручив, чорти б 

його забрали! Чи ви вже забули, як мені півроку довелося 
доказувати, що я не мав ніякого відношення до його афери? 
(Підняв свої папери). Якщо ти займаєшся бізнесом, то, щоб 
зберегти своє ім’я незаплямованим, мусиш дивитися “в 
оба”!  
Рагнар. Це якось не по-нашому сказано...  
Нобель. Це сказано по-російському, Рагнаре. Я з 

батьком ще маленьким виїхав зі Швеції до Росії, і там 
проходило моє дитинство. І початок кар’єри теж. І я на все 
життя запам’ятав вислів російських купців, які казали: 
“Прибыль – превыше всего, но выше прибыли – честь!”  
Рагнар. Гарно сказано. 
Нобель. Не тільки гарно, а й мудро! (Кивнув на пачку 

листів). Що там нам пишуть сьогодні? 
Рагнар (перекладає листи з руки в руку). Половина 

листів – з подяками за допомогу, а половина – з проханням 
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допомогти... Як і минулого разу...  
Нобель. Ну от! А хтось ще сказав, що люди невдячні... 

Скільки просить – стільки ж і дякує! 
Рагнар .Краще б вони менше дякували, але й менше 

просили. Бо так вони вас скоро зовсім розорять. 
Нобель. Сім мільйонів крон на рік... Всього сім 

мільйонів, Рагнаре. Це не так і багато... 
Рагнар. Ротшильди стільки б не дали. 
Нобель. Ротшильди дають скільки можуть. Кожен дає 

скільки може. Звісно, що неможливо роздати усе!  
Рагнар. Колись ви так і зробите...  
Нобель. Я ще сам не знаю, що зроблю... Давайте-но 

конкретно – хто там що просить? 
Рагнар. Оце якісь наші співвітчизники мають фінансові 

проблеми. (Подає Нобелю листа). А це просить  допомоги 
мерія Сан-Ремо... (Передає ще одного). Тут до вас 
звертається кілька добродійних фондів... (Віддає відразу 
кілька листів).  
Нобель. Ясно. Що ще? 
Рагнар. Баронеса Берта фон Зутнер знову просить 

грошей на свій журнал “Геть зброю!”  
Нобель (ще навіть не взявши листа). Перешліть 

негайно.  
Рагнар. Вона багатенько просить...  
Нобель. Скільки просить, стільки і перешліть! По-

перше, це пацифістський рух, а по-друге, доброчинність і 
полягає в тому, щоб давати багато. 
Рагнар. Ну, тоді це все, пане Нобель... (З жалем 

подивився на нього). У вас дуже кепський вигляд, ви б 
куди-небудь пішли і розвіялись, а то все вдома та вдома... 
Нобель. Так, після того, як від мене пішла Софі, вигляд 

у мене не найкращий... Ви це мали на увазі?  
Рагнар. Мені боляче на вас дивитись...  
Нобель. Та що ж я можу зробити, Рагнаре?.. Якби я пив, 

то напився б. Але ж алкоголю я не вживаю... Товариства 
теж не люблю: вийдеш між люди, надивишся на щасливі 
подружні пари – ще тяжче у свою шкаралупу вертатись...  
Рагнар. Я і так дивуюсь, як ви витримуєте... Якби моя 

наречена мене покинула, то я не знаю, як і витримав би...  
Нобель. У вас, Рагнаре, є наречена?  
Рагнар. Є. 
Нобель. То чому ж ви не одружуєтесь?!  
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Рагнар. Та... (Мнеться). 
Нобель (догадливо). Фінансові проблеми! То чого ж ви 

мовчите?!  
Рагнар. У вас і так усі просять... 
Нобель. Впізнаю свого земляка – такий такт і таке 

терпіння може бути тільки у шведа! Відсьогодні, Рагнаре, я 
подвоюю вашу платню. Ви ж однаково виконуєте дві 
функції – секретаря і лаборанта? От за дві роботи і буде вам 
дві платні. 
Рагнар. Спасибі, пане Нобель! Тепер ми зможемо 

одружитись.  
Нобель. Спробуйте тепер не одружитись! (Відкрив 

останнього листа).  О,  баронеса збирається незабаром нас 
провідати! Давно я її не бачив... Давно... 
 

Сцена 5 
Нобель у своїй вже новій лабораторії під шум моря і крик чайок 
чаклує над пробірками. Заходить Рагнар. 

Рагнар. Пане Нобель! Баронеса уже приїхала! 
Нобель. Проведіть її сюди... (Передумав). Або ні – це 

почекає... Скажіть, що я зараз прийду! 
Рагнар виходить. Нобель ще хотів щось змішати в пробірці, але 
потім махнув рукою і вийшов теж. Ось він зайшов до свого 
кабінету, де на нього чекає вродлива жінка років п’ятдесяти. Це 
австрійська письменниця-пацифістка Берта фон Зутнер. Вона 
у дорожньому вбранні. 

Нобель (іде  їй назустріч з розкритими обіймами). Я 
вітаю вас, баронесо! 
Берта (жартома). Обережно, пане Нобель, я жінка 

заміжня... 
Нобель (зітхнув). Та я ж по-дружньому обнімаю вас, 

пані Берто, – як пацифіст пацифістку! 
Берта. Не іронізуйте над собою, Альфреде. Ви справді 

великий противник воєн. 
Нобель (став уже зовсім сумний). Коли твоїм 

динамітом убивають людей, то тут мимоволі станеш 
пацифістом... Боже, Берто, яку я дурницю зробив, що став 
винахідником, а не пішов у літературу, як ви. 
Берта. Так, у вас до літератури великий інтерес: 

Вольтер, Шекспір, Гюго, Бальзак, Мопассан, Тургенєв, 
Ібсен... Я нікого не забула? 
Нобель. Серед моїх любимих письменників ви забули 

назвати себе... 
Берта. Серед любимих чи серед письменників? (Лукаво 
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подивилась на нього). 
Нобель (тепер уже він помахав їй пальчиком). Берто... 

Ви жінка заміжня...  
Берта. Я пам’ятаю. Спасибі вам, Альфреде, за все. І за 

вашу моральну підтримку у першу чергу. Я вже не кажу 
про гроші – без вашої допомоги я не змогла б видавати свій 
журнал. 
Нобель. “Геть зброю!” Дуже гарна назва, як і ваш 

антивоєнний роман. Я так не написав би, хоч відчуваю те 
саме...  
Берта. Але ж ви раніше писали! 
Нобель. Писав. І то дуже багато. П’єси, романи, вірші... 

Щось одне з того усього навіть надрукував. А потім 
понесло мене у ту хімію... Шукав засобу для прокладання 
тунелів, а винайшов – для війни! 
Берта. Альфреде, ви несправедливі до себе! Убити 

людину можна навіть кухонним ножем! То що – 
звинувачувати в цьому кухарок?  
Нобель. Пастор Натан Седерблюм казав мені у Франції 

те саме...  
Берта. От бачите! 
Нобель. Я бачу у газетах статті про війну, на якій 

убивають людей! І бачу знімки страшних руйнувань, 
спричинених динамітом! І мені це болить!  
Берта. Ось тому я до вас і приїхала. Незабаром у 

Швейцарії має відбутись Конгрес миру – я запрошую вас 
взяти у ньому участь.  
Нобель. Мене там тухлими яйцями закидають за мій 

динаміт! І правильно зроблять! 
Берта. У того, хто посміє кинути у вас тухлим яйцем, я 

сама шпурну динамітом! 
Нобель. Добре, я приїду. Але захоплю для вас вагон 

динаміту... А ви тим часом вчіться влучно кидати... 
Берта. Альфреде, усі знають, скільки ви робите для 

людей. Ніхто не може звинувачувати вас ні в чому! 
Нобель. Я сам себе звинувачую... 
Берта. Але за що, Альфреде? За що? Ви знаєте, через 

скільки тунелів я проїхала, поки з Відня до Сан-Ремо 
добралась?! І вони прокладені завдяки вам! Вам! 
Нобель. А я, Берто, не можу спати ночами, коли 

залишаюся сам... Кругом пустка, а в вухах гримить 
динаміт! Спочатку вибухає батькова лабораторія, і я бачу 
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вісім мертвих тіл, а серед них тіло брата Еміля. Далі бачу 
паралізованого від горя батька. Потім лунає вибух, який 
зрівняв з землею завод у Гамбурзі. За ним – ще десятки і 
сотні випадкових вибухів і тисячі не випадкових... Усе це 
вибухає у моєму мозку, і я весь час запитую себе: “Що я 
після себе залишу?” 
Берта. Ви залишите після себе славу щедрої людини і 

великого противника воєн, Альфреде. Я дуже вас прошу – 
приїдьте на Конгрес!  
Нобель. Мені для заспокоєння цього мало.  
Берта. А ми це робимо не для заспокоєння! Навпаки, 

ми це і робимо саме тому, що ми – неспокійні. Коли ми 
заспокоїмось, то нам тоді буде байдуже – нехай підривають 
хоч увесь світ!  
Нобель. І все-таки я не хочу, щоб мене згадували тільки 

як винахідника динаміту... 
Берта. Ви ще придумаєте щось нове, Альфреде, щось 

нове і набагато краще. Я вас знаю! 
 

Сцена 6 
Нобель сидить і щось пише. Він якось раптово постарів, видно, 
що дуже хворий. Заходить Рагнар Солман. 

Рагнар. Пане Нобель, там прийшов якийсь 
кореспондент: просить, щоб ви його прийняли і дали 
інтерв’ю. Я йому сказав, що ви хворі, але він дуже 
упертий... 
Нобель. Журналісти всі дуже уперті. 
Рагнар. Так. Але такого упертого я ще не бачив! 
Нобель. Ну, тоді і я хочу на нього подивитись. Хай 

заходить. 
Рагнар. Ті журналісти так усе перекручують, що з ними 

краще не говорити... 
Нобель. Якщо з ними, Рагнаре, не говорити, то вони 

перекручують ще більше! Так що – просіть. Краще я сам 
відповім на його запитання, аніж він понапридумує чогось 
замість мене... 
Рагнар. А як ви себе почуваєте? Може, я йому скажу, 

щоб він прийшов завтра? 
Нобель. Рагнаре, ви ж знаєте, який я хворий – завтра 

мені краще не буде... Нехай заходить... 
Рагнар Солман виходить. 
 

Сцена 7 
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До кабінету Альфреда Нобеля заходить кореспондент. 
Кореспондент. Доброго дня, пане Нобель. Пробачте 

мені за настирливість, але ви стільки робите для нашого 
міста, що ми не можемо обійти це мовчанкою. Мер Сан-
Ремо особисто попросив, щоб ми подякували вам через 
нашу газету і взяли у вас інтерв’ю. Я вас дуже прошу мені 
не відмовити... 
Нобель. Якщо я вас запросив до свого кабінету, то це 

значить, що я вже дав свою згоду. Мене преса не завжди 
жалувала, але, може, преса і захистить моє чесне ім’я... 
Ставте ваші запитання... Сідайте, будь ласка...  
Кореспондент (сідаючи і дістаючи блокнот). Пане 

Нобель, розкажіть нашим читачам трохи про себе.  
Нобель. Я народився 21 жовтня 1833 року у Стокгольмі. 

Мій батько Емануель Нобель був підприємцем, але у 
Швеції його справи склались невдало. Тому він виїхав 
спочатку до Фінляндії, яка тоді вже входила до складу 
Росії, а згодом перебрався з сім’єю у Санкт-Петербург. Там 
пройшли мої молоді роки, там я почав займатися бізнесом. 
Саме батько залучив мене до своїх експериментів у 
лабораторії, де я і винайшов спочатку динаміт, а потім 
бездимний порох. Працював я і бував у різних країнах – в 
Росії, Німеччині, Франції, Сполучених Штатах Америки...  
Кореспондент. Ви знаєте багато мов?  
Нобель. Крім рідної шведської, знаю ще російську, 

французьку, німецьку і англійську. 
Кореспондент. Колись ви займалися ще й літературною 

діяльністю... 
Нобель (здивовано подивився на нього). А ви звідки про 

це знаєте? 
Кореспондент. Я був на Конгресі миру у Швейцарії і 

читав інтерв’ю, яке дала австрійська письменниця-
пацифістка Берта фон Зутнер і в якому вона говорила про 
вас. 
Нобель. Ясно... Так, колись я навіть хотів присвятити 

своє життя літературі... Але обставини склалися так, що я 
вибрав шлях винахідника і бізнесмена, про що інколи дуже 
жалкую...  
Кореспондент. Ви жалкуєте, що заробили багато 

грошей?  
Нобель. Я жалкую, що зробив дуже багато 

матеріального, але мало зробив для душі... 
Кореспондент. Ви дуже невибагливий у житті, навіть 
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аскетичний... 
Нобель. От тому мені і треба було іти у літературу – там 

я був би набагато щасливіший. 
Кореспондент. Пане Нобель, ви вже давно покинули 

Швецію. Жили в різних країнах. Тепер ви – в Італії. Сан-
Ремо кращий за Стокгольм?  
Нобель. Покидати батьківщину найчастіше людей 

змушують незалежні від них обставини, а не їхні власні 
бажання. Зараз я живу на березі Середземного моря, бо так 
мені порадили лікарі. Я дуже люблю Сан-Ремо за його 
м’який і цілющий клімат. Цим Сан-Ремо для мене кращий. 
Але Стокгольм все ж дорожчий і таким буде завжди.  
Кореспондент. Ви дуже багата людина, пане Нобель. 

Але ви відомі і як людина щедра, яка підтримує різні 
фонди, церкву, окремих громадян... Що змушує вас це 
робити, адже так чинять не всі?.. 
Нобель. Спочатку я відповім вам як бізнесмен. Ні, я 

звичайна людина, якій не байдужа доля інших людей, їхній 
душевний стан і їхній добробут. Але все ж таки я спочатку 
говоритиму як людина, яка заробляє гроші. Це дуже 
важливо підкреслити, бо багато наших підприємців не 
задумуються над тим, як живуть їхні робітники, прості 
люди. Для них основне – прибуток. Але ж неможливо бути 
справді щасливим, якщо тебе оточують бідні і знедолені, 
хворі і озлоблені. Звичайно, в першу чергу людина повинна 
дбати про інших з почуття милосердя. Але бізнес – це 
інколи дуже жорстока річ. І конкуренція часто робить 
людину такою ж. Тому багато хто в цій боротьбі просто 
зачерствів. Але навіть з чисто прагматичної точки зору 
наші підприємці повинні розуміти, що добре забезпечений і 
духовно збагачений робітник працюватиме краще і 
продуктивніше. Тому я завжди дбав про своїх працівників. 
І це поверталось мені сторицею. Я допомагаю митцям, бо 
вони своїми творами облагороджують людину. Я вкладаю 
кошти у розвиток медицини, бо здорова людина – це 
здоровий робітник. Я даю пожертви на церкву, бо вона 
робить людей кращими. А кращі люди і працюють краще. 
Ось бачите, який я практичний! Тому мої великі пожертви 
церкві даремно дехто розцінює як моє намагання купити 
собі таким чином душевний спокій – ми живемо не у 
середньовіччі, щоб у такий спосіб купувати в церкви 
індульгенцію на відпущення гріхів. Хоча винайдення 
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динаміту мене дуже часто і мучить...  
Кореспондент. Ви маєте на увазі використання 

динаміту у воєнних цілях? 
Нобель. Так. Я завжди був проти цього, але моєї згоди 

не питають, на жаль. І мені це дуже болить. Єдине 
заспокоєння я знаходжу частково в тому, що динаміт 
використовує не тільки та сторона, яка нападає, а й та, яка 
обороняється. І зло отримує по заслузі!  
Кореспондент. У вас дуже багато винаходів, пане 

Нобель. Який з них ви вважаєте найбільшим? 
Нобель. На жаль, динаміт і є моїм найбільшим 

винаходом. Хоч мені, ще раз підкреслюю, дуже жаль, що 
його використовують не за прямим призначенням... Але це 
вже в природі самої людини – повертати все проти самої 
себе. От придумала людина колесо – геніальний винахід! А 
що потім людина зробила? Бойову колісницю!!! Тому в 
історії людства найбільшим винаходом буде той, якого не 
можна буде повернути проти людини!  
Кореспондент. Пробачте за не дуже делікатне 

запитання, пане Нобель, але воно дуже цікавить наших 
читачів: ви неодружений, і у вас немає дітей – кому ви 
залишите свої мільйони?  
Нобель (засмутився, навіть спохмурнів, але тут же 

знайшовся і відповів чітко і ясно). Якщо я неодружений і у 
мене немає дітей, то свої мільйони я залишу мільйонам! 
(Аж сам здивувався своїй відповіді і рвучко підвівся). 
Пробачте, мені треба терміново щось записати...  
Кореспондент (ніяково). Пане Нобель, пробачте мені за 

таке нетактовне запитання... 
Нобель (збуджено). Що ви! Що ви! Я вам за нього дуже 

вдячний! (Тисне руку спантеличеному кореспонденту). Я 
вам вдячний за всі ваші запитання! І особливо – за 
останнє!.. (Щось записує). 

Кореспондент виходить. 
 

Сцена 8 
Альфред Нобель збуджено ходить по кімнаті – щось обдумує, 
рахує, записує, викреслює і знов пише... 

Нобель (сам до себе). Господи, як же я раніше до цього 
не додумався – це ж так просто! Це ж так просто! (Знову 
пише і перечитує. Потім гукає свого секретаря). Рагнаре! 
Рагнаре! Я придумав! 
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Сцена 9 
Швидко заходить Рагнар Солман. 

Рагнар. Що сталося, пане Нобель?  
Нобель. Я придумав, Рагнаре, я придумав!  
Рагнар. Ви винайшли щось нове? 
Нобель. Я не знаю, чи воно нове. Але воно правильне. 

Воно не несе в собі зла, і воно – вічне! Я придумав, що 
зробити зі своїми капіталами! Ви знаєте, скільки їх у мене?  
Рагнар. Я знаю, що багато... 
Нобель. То я вам, Рагнаре, точно скажу, бо тепер ви це 

зобов’язані будете знати. На сьогодні у мене 93 заводи, які 
виробляють більше 66 тисяч тонн вибухівки у рік. Весь 
капітал перевищує 33 мільйони шведських крон. І все це, 
Рагнаре, буде працювати на мир і на людей! Послухайте, 
що я придумав... Я хочу, щоб після моєї смерті весь мій 
статок перетворили на кошти і вклали в надійні акції та 
інші цінні папери. А потім кожного року прибутки від 
цього фонду треба ділити на п’ять частин і присуджувати 
п’ять премій за найвизначніші відкриття в галузі фізики, 
хімії, медицини, за успіхи в галузі літератури і в русі за 
мир! (Гордо подивився на Рагнара Солмана). А 
виконавцями моєї останньої волі будете ви, Рагнаре, і 
адвокат із Стокгольма Рудольф Лілеквіст. Вам і йому я 
найбільше довіряю. 
Рагнар. Це вибухне краще за динаміт...  
Нобель. А мені цього і треба! Я довго думав над своїм 

життям, Рагнаре... Не так, не так я прожив... Якби я міг 
почати все спочатку, то прожив би зовсім інакше: я 
присвятив би своє життя літературі і написав би прекрасні 
твори, які були б високо оцінені людьми! Я влаштував би 
своє особисте життя! Я пив би найкращі вина! Я ловив би 
кожну мить цього життя і був би щасливий!.. Хтось інший 
проживе це життя за мене... Надіюсь, він проживе його 
краще і помиратиме в душевному спокої і в мирі... 

Кінець першої дії. 
 

ДІЯ ДРУГА 
 

Сцена 1 
США. Кі-Уест. Робочий кабінет Ернеста Хемінгуея. Він сидить 
за письмовим столом і щось пише. Потім перечитує, рве аркуші 
і викидає в корзину. Нарешті у нього в руках залишається один 
листок... 
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Хемінгуей (уставши з-за столу). Ну ось – треба було 
цілий день морочити собі голову, щоб залишилося 
півсторінки... (Поскладав усе акуратно на столі і вийшов). 

У кімнаті прибирає молода жінка. Це друга дружина Хемінгуея 
Поліна Пфейфер. Ернест Хемінгуей заходить до кімнати з тим 
же листочком у руках і гукає... 

Хемінгуей. Хедлі! Хедлі! 
Поліна. Ернесте, я – Поліна. Хедлі була твоєю першою 

дружиною.  
Хемінгуей. Пробач, Полін. Я ще не звик... Послухай, що 

я написав про наше полювання в Африці... 
Поліна. Хоч зараз дай мені спокій з тією Африкою! Я 

там так намучилася з тобою, що навіть слухати про неї не 
хочу.  
Хемінгуей. Чому – зі мною? Нам всім було тяжко – чужа 

країна, спекотний клімат, незвичні харчі...  
Поліна. А хто амебною дизентерією захворів?  
Хемінгуей. Я ж ненавмисно... (Наливає собі віскі і поволі 

п’є).  
Поліна. Ти все життя усе робиш ненавмисно! У школі 

ти ненавмисно поліз битися з явно сильнішим боксером, і 
від удару по голові у тебе погіршився зір – і тебе через це 
не брали навіть до війська. То ти записався водієм 
Червоного Хреста і добровольцем поїхав на італо-
австрійський фронт доставляти їжу у прифронтову зону. 
Але тобі цього виявилося замало – ти дістав велосипед і 
почав возити їжу прямо в окопи. Ще тобі було мало. Ти 
узяв у когось рушницю і серед ночі вистрілив у бік 
австрійців. Звідти відкрили вогонь у відповідь з кулеметів і 
мінометів. Ще тобі мало! Замість того, щоб пересидіти в 
окопі, ти поліз витягати пораненого італійського снайпера! 
А потім від міни, яка поруч розірвалась, у тобі знайшли 227 
осколків! Дванадцять операцій – і металева чашечка в 
коліні! Ще тобі мало? 
Хемінгуей (поставив склянку).Ти мене дуже уважно 

слухала, коли я тобі про себе розповідав. Але ти 
пропустила повз вуха одну дуже важливу річ: щоб писати, 
мені потрібні гострі відчуття... 
Поліна. Ага! І тому ти на маленькому катері гасаєш по 

розбурханому океану і ловиш там акул, марлинів і тун! І 
тому ти вибігаєш на арену до биків! Їздиш у Африку на 
полювання і заражаєшся тамтешніми хворобами! 
Хемінгуей. Лізу, вибігаю, лечу, ловлю, хворію! Мені це 



 

- 17 - 

потрібно, розумієш? Я можу писати тільки про те, що сам 
побачив і пережив!  
Поліна. Ти вже занадто за все переживаєш, Ерні... Ти 

переживаєш навіть тоді, коли хтось зловить більшу рибину 
чи вполює більшу дичину... (Далі прибирає). 
Хемінгуей. Це нормальний спортивний азарт.  
Поліна. А мені було смішно дивитися, як ви з Робертом 

поклали роги добутих вами сернобиків і міряли рулеткою, 
чиї роги довші...  
Хемінгуей (усміхнувся). І чиї ж роги, були довші?  
Поліна (не оглядаючись). Та певно, що твої! 
Хемінгуей (помацав лоба). Полін, твій чоловік – 

письменник. Він все життя має справу зі словами. Ти 
думаєш, що говориш? 
Поліна. Я тільки сказала, що твої роги були довші. 
Хемінгуей (закачує рукава). Ану ще раз повтори... 
Поліна (нарешті зрозуміла). Ерні, я не це мала на увазі! 

(Задкує від нього). Ерні, я говорила про роги сернобиків! 
(Далі задкує). Ерні, у мене багато роботи... (Бачить, до чого 
ідеться). Ерні, це сьогодні вже четвертий раз! (Утікаючи 
за сцену). Ерні, я напишу мамі!.. (Уже за сценою). О, Ерні... 
 

Сцена 2 
Поліна знову прибирає в кімнаті – витирає пилюку ганчіркою. 
Заходить збуджений і обурений чимось Хемінгуей, тримаючи в 
руках газети і журнали. 

Хемінгуей. Полін, ти тільки послухай, що ті так звані 
“критики” про мене пишуть! (Розкриває журнал). Вони 
пишуть про “грубий, обмежений світок містера Хемінгуея, 
який зайнятий матадорами, боксерами, убивцями, 
найманцями, проститутками, п’яницями і наркоманами”, і 
стверджують, що мої “вульгарні герої” попадають у 
“дріб’язкові катастрофи”!   
Поліна. Чого ти переживаєш? Твоя книга “Мужчини без 

жінок” має успіх – за три місяці вже продали більше 15 
тисяч примірників.  
Хемінгуей. Ти нічого не розумієш! І вони нічого не 

розуміють, ті прокляті критики! Я пишу про простих 
людей, про їхні болі і про їхні проблеми! А це називають 
“обмеженим світком”!  
Поліна (спокійно витирає пилюку). Книга продається, 

гонорари ти отримуєш – чого тобі ще треба? 
Хемінгуей. Щоб мене не називали тупим і обмеженим! 
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(Кидає газети і журнали на стіл). Почитай тільки 
заголовки тих статей – “Бик після полудня”! Це вони так 
перефразували назву мого оповідання “Смерть після 
полудня”... Або ще гірше – “Тупий бик”! Це я – тупий бик! 
(Хапає зі столу вазу і гримає нею об землю). 
Поліна (аж зіщулилась). Ти хоч уявляєш, скільки ця 

ваза коштує?  
Хемінгуей. Тепер вона вже нічого не коштує!  
Поліна. А скільки вона коштувала, ти уявляєш?  
Хемінгуей. Мені плювати, скільки вона коштувала! 

Нехай мене не називають “тупим биком”! (Дивиться, що 
ще ухопити).  
Поліна (хапає його за руки). Ерні, Ерні! Залиш хоч щось 

дітям у спадок!  
Хемінгуей. Не хвилюйся, я своїх дітей без спадщини не 

залишу! Але й цієї образи тепер не залишу також! Ти 
уявляєш – Макс Істмен пише, що я боягуз, а тому, щоб 
показати, що це не так, “демонструю свою здатність 
сприймати убивства в будь-якій кількості”. Він пише, що я 
невпевнений у собі і в своїй мужності. А закінчує це тим, 
що ця моя риса породила новий стиль у літературі – 
“літературний стиль... фальшивого волосся на грудях”! 
(Розстібає сорочку і показує груди). Це у мене фальшиве 
волосся на грудях?! Це у мене фальшиве волосся?!  
Поліна. Ерні, тільки не подумай зняти ще й штани...  
Хемінгуей (лютує). Це я з Істмена зніму штани! Я 

витовчу його пикою цю поганеньку статейку! 
Поліна. Ерні, твоя книга гарно продається. Що тобі до 

їхніх критичних зауважень? 
Хемінгуей. Та що ти все про гроші! Плював я на гроші! 

Хай не сміють називати мене “тупим биком”!  
Поліна (спокійно витирає біля нього пилюку ганчіркою). 

От коли ти лютуєш, то дуже на нього схожий... 
Хемінгуей. То не махай перед моїм носом своєю 

ганчіркою і своїми грошима, бо ще й тобі перепаде! 
Поліна (ображено). Це мені треба було з допомогою 

кесаревого розтину народити тобі двох синів, щоб таке від 
тебе почути...  
Хемінгуей (обняв її). Пробач мені, Полін... Я знаю, що ти 

добра і дбайлива, але як же ти не розумієш мене... 
 

Сцена 3 
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Хемінгуей знов працює у своєму кабінеті. Цього разу перед ним 
на столі лежить уже чималий стос списаних аркушів. Він 
закінчує роботу і задоволено потирає руки. Потім бере рукопис 
і переходить в кімнату. Там сидить засмучена Поліна. 

Хемінгуей. Полін! Я закінчив свій роман “Маєш і не 
маєш”!  
Поліна. Хороша назва... Це якраз про нас: ти – маєш, а я 

– не маю... 
Хемінгуей. По-перше, це не про нас. А по-друге, тепер я 

можу їхати в Іспанію і помогти республіканцям!  
Поліна. Ти їм уже допоміг – позичив 40 тисяч доларів і 

закупив для республіканських військ санітарні машини і 
медичне обладнання! Ти ж у нас багатій! 
Хемінгуей (нахмурився). Не хвилюйся – тобі ці гроші не 

доведеться віддавати... 
Поліна. А я не через гроші хвилююсь... Мене хвилює 

Марта Гельхорн і твій роман з нею! 
Хемінгуей. Полін, ти мене теж у Хедлі відбила. І тоді 

тебе не хвилював  її душевний стан... 
Поліна. Я думала про нас! 
Хемінгуей. Ні, ти думала про себе... 
Поліна. Але я не думала, що ти мене покинеш! 
Хемінгуей. Жінка, яка відбиває чоловіка у його першої 

дружини, повинна бути готова до того, що згодом її місце 
може зайняти третя... 
Поліна. Своїй третій дружині ти скажеш те саме?! 
Хемінгуей. Треті дружини це самі добре розуміють. А от 

до других це чомусь дуже важко доходить... 
Поліна. У тебе за душею немає нічого святого! 
Хемінгуей. А в тебе є? 
Поліна. Я ревна католичка, наскільки тобі відомо! 
Хемінгуей. Я нічого не маю проти католиків, Полін. Як і 

взагалі ні проти кого. Але чому тоді твої такі ревні 
католики підтримують зараз в Іспанії генерала Франко? Це 
ж несумісні речі – релігія і фашизм! 
Поліна. А дві жінки в тебе “сумісні”?! 
Хемінгуей. Мені з Мартою хоч є про що поговорити! 

Вона зараз в Іспанії, а не сидить тут, як ти, і не відчитує 
мене за позичені гроші! 
Поліна. То забирайся до своїх республіканців і до своєї 

Марти! 
Хемінгуей. Полін, давай не будемо сваритися. Я цього 

не люблю. (Наливає собі і п’є). 
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Поліна. Подивіться на нього – він не любить сваритися! 
Та ти вже пересварився з усіма, з ким тільки міг! Ти ж у нас 
правдолюб! Ти не пожалів навіть своїх друзів-
письменників! Що твоя героїня говорить там своєму 
чоловікові-письменникові? (Бере аркуші і читає). “Якби ти 
ще був хорошим письменником, то я, може б, стерпіла все 
інше. Але я надивилась на те, як ти злишся, заздриш, 
міняєш свої погляди на догоду моді, в очі лестиш, а позаочі 
розпускаєш плітки. Я стільки надивилась, що з мене 
досить”. Це ти про інших написав. А про мене? “... ця добра 
сука, у якої щедрі руки, ця ласкава опікунка, губителька 
його таланту”! Я, бачите, оточила його своїм багатством, і 
це заважає йому творити! Ти можеш писати тільки на 
голодний шлунок? То бідну собі візьми! 
Хемінгуей. Полін, припини – я вже стомився... 
Поліна. А жінок міняти ти не стомився?! Чи тобі і тут 

потрібні гострі відчуття і жінки у тебе щось на зразок 
биків?! 
Хемінгуей. Ні, жінки – набагато  страшніші... 
Поліна. Ти ще Марти не знаєш... Але вона себе ще 

покаже – ось постривай! 
 

Сцена 4 
Куба. Чути шум океану, крик чайок. Хемінгуей працює у своєму 
кабінеті. Він знову незадоволений написаним, бо рве і викидає 
аркуші. Потім відкладає ручку, читає газети і йде з кабінету. У 
кімнаті щось пише Марта. 

Хемінгуей. Полін! Полін! 
Марта. Ерні, я не Поліна – я Марта. Марта Гельхорн – 

твоя третя дружина. Чи ти ще не звик? 
Хемінгуей. Пробач, Марто... (Показав газети). Ти 

читала відгуки в пресі на мій роман? Ось що написав 
Дональд Адамс: “По кому б’є дзвін” – це 
найдовершеніший, найглибший і найправдивіший роман 
Хемінгуея!” І ще він стверджує, що інтимні сцени між 
Джорданом і Марією – найкращі в американській 
літературі. Боб Шервуд, Кліфтон Мадіман і Маргарет 
Маршалл пишуть те саме!  
Марта (пишучи далі). Там є й інші відгуки...  
Хемінгуей (спохмурнів). Так, на жаль, є й інші... Втім, 

від наших реакціонерів я нічого іншого і не чекав... Але 
деякі ветерани іспанської війни несправедливо звинуватили 
мене в необ’єктивності – я чесно описав те, що бачив! 
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Марта (пише далі своє). Принаймні “тупим биком” тебе 
цього разу не називають... 
Хемінгуей (придивився до неї). Марто, щось не так? Ти 

якось дивно себе поводиш – наче боїшся говорити, щоб не 
почати сварки...  
Марта (відклала ручку). Я і не хотіла її починати, але 

про те, як гидко поводять себе на нашій віллі твої друзі, я 
не можу не сказати... Я навела на Фінці-Віхії ідеальну 
чистоту, а вони поводяться, як свині! Кругом смітять, у 
басейн кидаються спітнілими, не помившись перед цим у 
душі... 
Хемінгуей. У душі миються тільки феї. 
Марта. Не іронізуй, Ерні. Це все-таки вілла, а не 

відкритий океан.  
Хемінгуей. Ти цю віллу вже перетворила в стерильну 

лікарню. Твій батько був лікарем – і ти з дитинства 
помішалась на гігієні... Я вже сам боюся ступити тут зайвий 
крок... 
Марта. Ніхто не вимагає ідеального поводження, але ж 

є якісь елементарні правила поведінки! Учора твої друзі 
привезли фургон льоду, викинули його у басейн і почали 
там грати у водне поло!  
Хемінгуей. Було дуже жарко. Але такої винахідливості я 

від них не чекав...  
Марта. Я дивуюсь, як вони взагалі не здогадались 

долити у басейн ще й віскі – було б віскі з льодом! 
Хемінгуей. Вони хотіли долити, але перед тим усе 

випили. (Наливає собі склянку). 
Марта. О так, вони випили! Усі твої друзі люблять 

пити! І ти любиш пити! І всі твої літературні герої люблять 
випити! Це в тебе якась хвороба чи що – примушувати усіх 
пити? 
Хемінгуей. Мої літературні герої люблять випити і 

поїсти, бо я завжди писав на голодний шлунок і мій голод 
передавався їм. 
Марта. Твої літературні герої і коханням займаються 

надто часто... Це тому, що ти і на це “голодний”? 
Хемінгуей (підходячи до неї ближче). Як вовк! 
Марта. Ерні, іде війна – як ти можеш про це думати... 
Хемінгуей. Марто, люди воюють від сотворения світу. І 

якби вони  ц и м  не займались, то вже давно не було б кому 
воювати... 
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Марта. То йди краще на війну. 
Хемінгуей. І піду! (Виходить). 

 
Сцена 5 

Знову та сама кімната. Кричать чайки, шумить океан. Хемінгуей 
заходить одягнений по-морському. Марта дуже незадоволена. 

Марта. Ти знов затримався у своєму морському 
патрулюванні! Мені вже набридло таке життя! 
Хемінгуей. Іде війна, і я повинен брати у ній участь. 
Марта (скептично). Він бере участь у війні! Обладнав 

свого катера якимсь чортовинням і полює за німецькими 
підводними човнами! Ну, що – хоч одного впіймав? 
Хемінгуей. Не смійся – ми запеленгували кілька 

німецьких підводних човнів, і після цього наші кораблі їх 
потопили. 
Марта. Може, й потопили, але мені від цього не легше! 

То ти в морі, то п’єш із своїми друзями, коли повертаєшся з 
того патрулювання... А мені що робити? Сидіти на цій Кубі 
без діла? Я журналістка, і в мене є свої плани! 
Хемінгуей. Я знаю, Марто. Ти найамбітніша з усіх 

жінок, яких я будь-коли знав. І ти теж не сидиш тут весь 
час – то ти в Карибському морі, то у Голландських Гвінеях 
з їх джунглями, де ідуть бої з японцями. Я ж тобі нічого не 
кажу... 
Марта. А я тобі кажу! 
Хемінгуей. Добре, говори. Тільки цього разу не зачіпай 

моїх друзів. 
Марта. Усі твої друзі такі сумнівні типи, що я про них і 

говорити не хочу! 
Хемінгуей. Кого це ти маєш на увазі? 
Марта. Та хоча б Дона Андреса! 
Хемінгуей. Він – хороша людина. 
Марта. А священик він який? 
Хемінгуей. Ах, он ти про що... Так, на початку 

фашистського путчу в Іспанії він закликав своїх парафіян 
не тратити час на молитви, а вступати в ряди 
республіканської армії... 
Марта. А сам пішов на фронт кулеметником! 
Хемінгуей. Він не стріляв, а відстрілювався... 

Відстрілювався від фашистів. І ти це знаєш, бо й сама там 
була! 
Марта. Я там була тільки як журналістка – я просто 

виконувала свій професійний обов’язок!  



 

- 23 - 

Хемінгуей. А отець Дон Андрес і я – свій людський... У 
цьому ми й різні... 
Марта. Так, ми різні! 
Хемінгуей. Ну, то шукай собі такого, як сама, й не 

кричи. 
Марта. І знайду! Я відпливаю до Лондона на судні, яке 

везе туди динаміт! 
Хемінгуей. На такі судна пасажирів не беруть... 
Марта (гордо). Не беруть. Тому я буду там єдиною 

пасажиркою! 
Хемінгуей. Щасливої дороги! 

 
Сцена 6 

Та ж сама квартира. Хемінгуей збирається в дорогу. Заходить 
Дон Андрес. 

Дон Андрес. Доброго дня, Ернесте! Я почув, що ви 
збираєтесь на фронт і прийшов сказати вам “до побачення”.  
Хемінгуей. Доброго дня, отче. Як ви розумно це сказали 

– не “попрощатись”, а “щоб сказати “до побачення”... Ви 
такий забобонний? 
Дон Андрес. Війна є війна, Ернесте... Хто-хто, а ми з 

вами добре це знаєм... Тому деяких слів краще не вживати, 
бо можна наврочити, не бажаючи цього... 
Хемінгуей. Я ніколи не боявся смерті, отче... А після 

сварок з Мартою не боюся і поготів! Отче, самогубство – це 
гріх? 
Дон Андрес. Кажуть, що гріх... 
Хемінгуей. Я знаю, що “кажуть”. А як ви вважаєте, 

отче? 
Дон Андрес. Я вважаю, що людина повинна боротися до 

останнього шансу. 
Хемінгуей. А якщо того шансу уже немає або в людини 

вже немає сил? 
Дон Андрес. Я не знаю... 
Хемінгуей. Спасибі за чесну відповідь, отче. 
Дон Андрес. Як і ви, я завжди кажу те, що думаю... 
Хемінгуей. За це я вас і поважаю. 
Дон Андрес. Але чому ви про це запитали, Ернесте? 
Хемінгуей. Сварки з Мартою нагадали мені про те, як 

моя мати гризла мого батька. Він не витримав своєї 
хвороби і тих сварок і застрелився... 
Дон Андрес (перехрестився). Тут я не знаю... Але інколи 

мені здається, що штучно підтримувати ліками життя вже 
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приреченої на смерть людини – це ще більший гріх, бо це 
означає продовжувати її страждання і майже катувати... 
Хемінгуей. То ви вважаєте, що у таких випадках 

самогубство допустиме? 
Дон Андрес. Я не знаю...  
Хемінгуей. Але ви не осудили б таку людину?  
Дон Андрес. Я б її зрозумів.  
Хемінгуей. І ви відпустили б їй цей гріх?  
Дон Андрес. Такі гріхи тільки Бог відпускає, Ернесте. Як 

і всі інші... 
Хемінгуей. Але яка ж тоді роль церкви?  
Дон Андрес. Така ж, як і ваша. Ви письменник, і ви 

хочете своїми творами робити людей кращими. Те ж саме 
стараються робити священики своїми проповідями і 
молитвами. 
Хемінгуей. У письменників щось не дуже виходить 

робити людей кращими... 
Дон Андрес. У священиків теж...  
Хемінгуей. То що ж нам робити, отче?  
Дон Андрес. Вам – писати, а нам – проповідувати. 

Інакше буде ще гірше... 
 

Сцена 7 
Перекрутилася сцена, відгриміла війна. І вже знову та сама 
кімната на віллі Фінка-Віхія на березі океану на Кубі. У кімнаті 
сидить і гортає якісь книги уже нова господиня вілли Мері 
Уелш, але Хемінгуей, зайшовши, гукає ще ту, попередню... 

Хемінгуей. Марто, Марто! 
Мері. Я Мері, Ерні, я – Мері...  
Хемінгуей. Пробач, Мері, це я запрацювався...  
Мері (обняла його). Ерні, я знаю, що я в тебе четверта 

дружина... Тому якщо вранці ти мене назвеш Хедлі, в обід 
Поліною, а ввечері Мартою – я не здивуюсь і не ображусь. 
Мені вистачить і того, що ти назвеш мене Мері вночі... 
Хемінгуей. Вночі я тебе зву тільки Мері!  
Мері . Я ж кажу – я вже щаслива й від цього.  
Хемінгуей (обняв її). Мері, пробач...  
Мері (бачачи, до чого йдеться). Ерні, не підлизуйся до 

мене – ще не ніч... 
Хемінгуей (підтягнув штани). Ну, то я пішов на 

рибалку!  
Мері. Зачекай. Я тобі зачитаю дещо про Альфреда 

Нобеля. Якщо тебе вже висунули на Нобелівську премію, 
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то ти повинен чимпобільше про нього знати. 
Хемінгуей. Я знаю, що він винайшов динаміт, з 

допомогою якого ми розбили фашистів, і бездимний порох, 
яким я заряджаю патрони на полювання. І цього для мене 
достатньо, щоб його поважати. 
Мері. Ні, ти все-таки послухай. Ви з Нобелем – повна 

протилежність один одному! Він ніколи не вживав 
спиртного, а ти п’єш усе підряд...  
Хемінгуей. Неправда! Я п’ю тільки все 

найкраще!(Наливає собі вина).  
Мері. Він ніколи не був одружений, а ти – чотири рази!  
Хемінгуей. Чого сп’яну не зробиш...  
Мері. Він уникав карт і інших азартних ігор, а ти граєш 

у карти, в кості, в рулетку, робиш ставки на скачках!  
Хемінгуей. Так, на це я потратив багато часу... Краще б я 

замість цього усього та ще разів два одружився...  
Мері. Він не мав дітей, а в тебе є аж три сини!  
Хемінгуей. Може, й більше – хто його знає...  
Мері. Але у вас є одна спільна риса – він для своїх 

досліджень весь час замикався у лабораторії, а ти для свого 
писання – у робочому кабінеті. 
Хемінгуей. Мері! Та це ж головне! (По якійсь паузі). А 

рибалку він любив? 
Мері. От цього я не знаю... 
Хемінгуей. Якщо він не любив рибалити, то 

Нобелівської премії я не візьму.  
Мері (обняла його). Візьмеш – ти її заслужив! Ти 

написав найкращу, найлюдянішу у світі повість – “Старий і 
море”! П’ять мільйонів триста тисяч екземплярів журналу 
“Лайф” із твоєю повістю розійшлися за сорок вісім годин! 
Хемінгуей. Якщо бути точним, то 5 мільйонів 318 тисяч 

і 655 екземплярів!  
Мері (щасливо). Так, якщо бути точним! 

Щасливі і радісні, вони обнімаються і сміються від щастя. 
 

Сцена 8 
Хемінгуей і Мері ще стоять посеред кімнати отак обнявшись, як 
тут їх обступають журналісти з мікрофонами і фотоапаратами. 
Лунають оплески, блискають спалахи фотоапаратів, і Ернесту 
Хемінгуею задають запитання. Він відповідає, обнявши Мері. 

1-й кореспондент. Пане Хемінгуей, ви щасливі, що вам 
присудили Нобелівську премію за 1954 рік? 
Хемінгуей. Колись я висловив  таку думку: “Єдина 
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нагорода для письменника в тому, щоб добре робити свою 
справу, і це достатня нагорода для кожного”. Я завжди так 
вважав. Письменник повинен відстоювати правду, а не 
добиватися звань і чекати нагород. То не боєць, який іде у 
бій заради медалей. Але медалі і ордени повинні вручатися 
найсміливішим. І літературні премії повинні вручатись 
найкращим також. Тому я гордий сьогодні, що до мене 
прийшло таке високе визнання після довгих років їдкої 
критики і нерозуміння. 

2-й кореспондент. Які ваші основні творчі принципи? 
Хемінгуей. Основним моїм творчим принципом усе 

життя було – писати просто про прості речі. Писати тільки 
про те, що я сам побачив і пережив. І писати тільки правду. 
На ІІ конгресі американських письменників я говорив про 
те, що “завдання письменника залишається незмінним. Сам 
він змінюється, але завдання його залишається все те ж. 
Воно полягає в тому, щоб писати правдиво і, зрозумівши, в 
чому правда, виразити її так, щоб вона увійшла у свідомість 
читача частиною його власного досвіду”. 

3-й кореспондент. Але спочатку цим досвідом 
письменник повинен збагатитися сам... 
Хемінгуей. Усе моє життя і було присвячене пошукам 

цього досвіду. За цим досвідом я вирушав добровольцем на 
фронт, воював у Іспанії, літав з англійськими льотчиками, 
які бомбили німецькі стартові площадки ФАУ-1, визволяв 
Париж, виходив у відкритий океан... Я збагатився там 
величезним досвідом, але постійні головні болі і кошмари, 
які мені сняться – це дуже дорога за нього ціна... 

4-й кореспондент. Які письменники мали на вас 
найбільший вплив? 
Хемінгуей. В дитинстві – Марк Твен. Коли ж я вперше 

приїхав до Парижа у двадцятих роках, я відкрив там для 
себе бібліотеку Сильвії Біч і прочитав усього Тургенєва, 
Гоголя, Толстого і Чехова, перекладених на англійську 
мову. Це був новий дивовижний світ, який мені відкрили 
російські письменники. Спочатку російські, а потім усі 
інші. Але тривалий час –тільки російські. Я вже писав про 
це у книзі під назвою “Свято, яке завжди з тобою”. 

5-й кореспондент. Дехто з літературних критиків 
звинувачує вас у тому, що ви пишете стисло і навіть дещо 
сухо... Така манера письма не всім до вподоби... 
Хемінгуей. Придуманий Нобелем динаміт теж нічим 
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особливим на вигляд не відзначається. Але основне своє 
призначення виконує чітко – він вибухає! Те саме і з 
літературним твором. Про це я теж уже писав... “Якими б 
вдалими не були поворот чи метафора, письменник 
повинен їх застосовувати тільки там, де вони, безумовно, 
необхідні і незамінні, інакше через марнославство він псує 
свою роботу. Художня проза – це архітектура, а не 
мистецтво декоратора, і часи бароко минули...”. 

6-й кореспондент. Ваша проза справді вибухає, пане 
Хемінгуей. Вибухає, як динаміт Нобеля! Що б ви сказали 
Альфреду Нобелю, якби зараз його зустріли? 
Хемінгуей. Насамперед щиро подякував би йому за 

премію, бо Нобелівська премія – це велика моральна, та й 
матеріальна підтримка... А ще подякував би йому за 
динаміт, який я разом зі своїми друзями використовував у 
боротьбі з фашизмом, і за його бездимний порох, яким я 
користуюсь на полюванні, відпочиваючи і набираючись сил 
для літературної праці. 

7-й кореспондент. Які ваші творчі плани, пане 
Хемінгуей? Адже тепер усі від вас чекають нових яскравих 
книг – до цього вас зобов’язує звання Нобелівського 
лауреата! 
Хемінгуей. Мої найближчі плани – хоч трохи поправити 

своє покалічене війнами і авіакатастрофами здоров’я... Ви 
ж знаєте, що у зв’язку з хворобою я не зміг поїхати на 
вручення Нобелівської премії. Але, як я писав у своїй 
Нобелівській промові: “Я занадто багато говорив як для 
письменника. Письменник повинен писати, а не 
виголошувати промови”. (Даючи зрозуміти, що прес-
конференція закінчилась). Пробачте, панове, я дуже 
стомився. Ці гучні торжества теж забирають дуже багато 
сил... Давайте закінчувати нашу розмову – ви ж самі 
сказали, що чекаєте від мене нових книг. Значить, я 
повинен писати... 
 

Сцена 9 
Хемінгуей у своєму кабінеті сидить за письмовим столом. Він 
довго думає, потім пише і рве аркуші, пише і рве... Нарешті, так 
нічого і не написавши, він покидає роботу і заходить до 
кімнати, де щось читає Мері. 

Мері (побачила, що він зайшов). Ерні, твої книги 
перекладають на все нові і нові мови! (Зауважила його 
гнітючий настрій). Що з тобою, Ерні?  
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Хемінгуей. Я не можу писати... 
Мері. Це тебе вибили з колії газетярі з тими інтерв’ю і 

наші дві авіакатастрофи в Африці... Але все буде добре, 
Ерні. Ти, як старий підстрелений лев, залижеш свої рани і 
знову здивуєш світ. 
Хемінгуей. Мері, я не можу писати... 
Мері. Ти стільки написав, що вже й не повинен писати в 

такому стані. 
Хемінгуей. Повинен! Письменник повинен писати усе 

життя! А я вже не можу... І в мене дуже болить голова... І я 
не хочу, щоб мене знову лікували електрошоком... Я звик 
бути переможцем! 
Мері. Ерні, Нобель винайшов динаміт – і це вже 

назавжди. Ти винайшов свій динаміт – це правда, яку ти 
написав. І це теж уже назавжди! Ти не повинен 
перейматись тим, що вже постарів і стомився...  
Хемінгуей (якось зовсім байдуже). Напевно, Мері, 

напевно... Ти, як завжди, права... Але ж усі чекають від 
мене нових вершин! А я не можу більше писати... 

Хемінгуей виходить. Мері читає далі. І раптом лунає постріл... 
 

Завіса. 
 
 
 

 


