
В ОБЛОЗІ САЛАМАНДР 
 
 

Драма на дві дії 
 
 
ДІЙОВІ ОСОБИ 

 
Карел Чапек – чеський письменник. 
Йозеф Чапек – його брат. 
Ольга Шайнпфлюгова – актриса, дружина Карела Чапека. 
Томас  Манн – німецький письменник. 
Містер Есквайр – співробітник лондонської газети 
“Таймс”. 
Німецький посол. 
Три німецькі актори, переодягнені в офіцерів вермахту. 
Хлопчик-газетяр. 
Пражани. 

 
Події відбуваються в Празі у 
1933 – 1938 роках. 
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ДІЯ ПЕРША 
 

Сцена 1 
1933 рік. Прага. Однією з празьких вулиць біжить хлопчик-
газетяр і на ходу продає газети. 

Хлопчик (вигукує). У Берліні підпалено рейхстаг! 
Рейхсканцлером Німеччини став лідер німецьких нацистів 
Адольф Гітлер! Читайте про це тільки у нас – купуйте 
“Лідове новіни”! 

1-й перехожий (купуючи газету). Янеку, це страшні 
новини... А ти про це сповіщаєш так, наче “Лідове новіни” 
друкують оповідання Карела Чапека ще з однієї кишені... 

Хлопчик. Пан Чапек каже, що нам того фюрера боятись 
не треба. А за його новим оповіданням затримки не буде! 
(Побіг далі, вигукуючи своє). Рейхсканцлером Німеччини 
став лідер нацистів Адольф Гітлер! Але пан Чапек каже, що 
нам його боятись не треба! Читайте про це тільки у нас – 
купуйте “Лідове новіни”! 

2-й перехожий (швиденько купуючи газету). То Карел 
Чапек уже й надрукував свій коментар?! 

Хлопчик (знітився). Ні, пане, ще не надрукував... 
(Похопився). Але ви не хвилюйтеся – він його обов’язково 
напише! (Побіг далі, вигукуючи). Рейхсканцлером 
Німеччини став нацист Адольф Гітлер! Карел Чапек уже 
пише свій коментар – купуйте “Лідове новіни”! 
 

Сцена 2 
У своїй празькій квартирі сидить Карел Чапек і крутить ручку 
радіоприймача. Ось він натрапив на Німецьке радіо – там саме 
передають промову Адольфа Гітлера... Демагогічна маячня 
фюрера часто переривається гучними оплесками... Чапек сумно 
хитає головою, тоді переводить радіоприймач на іншу хвилю і 
уже під якусь мелодію щось зосереджено пише... 
 

Сцена 3 
Чапек уже закінчив писати. Він сидить і перечитує написане. 
До кімнати заходить його брат Йозеф. Він теж дуже 
стурбований. 

Йозеф. Кареле, ти чув чергову маячню Адольфа 
Гітлера?  

Чапек. Чув... 
Йозеф. Я чомусь був упевнений, що і ти зараз це 

слухаєш – ми з тобою завжди настроєні на одну і ту ж 
хвилю!  
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Чапек. На цю хвилю усі зараз настроєні, Йозефе. Таке 
не можна мимо вух пропускати. 

Йозеф. Ти будеш про це писати? 
Чапек. Уже написав. (Бере листок, читає). “Голос із 

репродуктора”. Це назва. (Читає далі). “Той, хто минулої 
п’ятниці налаштував свого приймача на Німеччину, чув 
голос, дуже несхожий на звуки, які звичайно чуються з 
репродуктора: це були викрики, якими зловживають 
третьосортні актори, граючи, скажімо, “Геца фон 
Берліхінгена”, придушене хрипіння “зрада”, патетичні 
заклики в словах “право”, “ піднесення” або “народ”, потім 
знову якесь тигряче ричання і більше нічого. Одна наївна 
жінка, яка не цікавиться ходом історії, здивовано 
зупинилась перед репродуктором: “Ой, що це передають? 
Напевно, це який-небудь ґвалтівник!” 

Так виступав канцлер німецького рейху, фюрер 
Адольф Гітлер, звертаючись до тисяч своїх однодумців у 
Берлінському спортпалаці. 

Якщо судити по тому, що він говорив, це не державний 
діяч, але і не політичний метелик-одноденка. Судячи з його 
манери висловлюватись, він не оратор, а істеричний 
крикун, – так виголошували промови на мітингах у 
дев’яності роки. Кожного разу, вимовляючи “німецький 
народ”, він робив ораторську паузу, чекаючи овацій. І вони 
лунали щоразу. Не аплодували жодній ідеї, жодному 
демагогічному вислову, але кожного разу тільки цим 
словам. “Зрада” уже не витягала, тільки “зрада по 
відношенню до німецького народу”. (Закінчив читати, 
зітхнув і поклав аркуш на стіл). 

Йозеф. Ти не повіриш, але коли я слухав радіо, то думав 
те саме! 

Чапек. Чому не повірю? Ми ж разом стільки всього 
написали...  

Йозеф (відмахнувся). Коли це було – оті наші 
“Розбійники”, “ З життя комах” та інші юнацькі драми! 

Чапек. Так... Тепер ти великий художник, а я сам тягну 
цю літературу...  

Йозеф. Не ображайся, Кареле. Я справді більше 
художник. Слово – твоя стихія... От тільки...  

Чапек. Що? 
Йозеф (невпевнено). Цей твій... офіціоз... Твоя дружба з 

президентом і таке інше... Розумієш?... 
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Чапек. Та кажи вже прямо! Я знаю: мене називають 
“офіційним письменником”... (Хоче ще щось сказати). 

Йозеф (перебиває його, щоб закрити цю тему). Але по 
цій твоїй статті всі побачать, що це далеко не так! Масарик 
такої заяви не зробить! 

Чапек. Ну, Йозефе, він же президент – йому не можна 
робити такі категоричні заяви. 

Йозеф. То слава богу, що хоч ти не президент! 
Чапек. Як це я не президент? Я – президент 

Чехословацького Пен-клубу. 
Йозеф. Щось я не чув, щоб ти на людях цим дуже 

гордився. 
Чапек. Цим треба не гордитися, а використовувати це на 

користь загальної справи! І я використовую... 
Йозеф. Ти про Томаса Манна? Я уже і про це чув. Ти 

справді завдяки своєму становищу можеш йому допомогти 
швидко отримати чехословацьке громадянство. Інакше 
його з’ їдять у Німеччині оті наці...  

Чапек. Це не так просто. 
Йозеф. Тобі це зробити просто – ти дружиш з 

президентом країни, тебе вже взагалі знає весь світ! Ти 
легко переконаєш Масарика надати Томасу Манну 
чехословацьке громадянство!  

Чапек. Я не про громадянство.  
Йозеф. Тоді про що?! 
Чапек. Томасу Манну не так просто покинути 

батьківщину... 
Йозеф. Ти висловився так багатозначно, що я тебе не 

зразу зрозумів. Все-таки відчувається, що ми вже давно 
разом нічого не писали... 

Чапек. Це для нас воно звучить багатозначно. Для 
Томаса Манна – це рішення дуже однозначне і дуже 
тяжке...  

Йозеф (спохмурнів). Так, у нього все однозначно – або 
він виїде, або його там уб’ють! 

Чапек. Я намагаюсь переконати його в тому самому, і 
він сам це розуміє, але ж...  

Йозеф. Кареле, його там уб’ють! 
Чапек. Я розумію... 
Йозеф. Тоді ніяких “але ж”!  
Чапек. Йозефе, це не моє “але ж”, а – його! Це його біль 

і його вагання! Розумієш?! 
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Йозеф. Ну, то зроби так, щоб той біль і ті вагання були 
меншими.  

Чапек (майже у розпачі). Як це зробити?! 
Йозеф. Ну, як... Звідки я знаю, як?.. Ти краще за мене 

володієш словом, от і думай, як... 
Чапек. Йозефе, у таких випадках прислухаються до 

серця, а не до слів...  
Йозеф. І це я знаю. Але Томаса Манна в Німеччині 

уб’ють! І ти повинен його переконати звідти виїхати. Ти 
можеш це зробити, бо володієш словом так, що зможеш 
переконати прийняти чехословацьке громадянство навіть 
англійську королеву!  

Чапек. То мені просити Масарика зразу і за королеву? 
Йозеф (усміхнувся). Королеві, слава богу, поки що ніщо 

не загрожує. (Серйозніше). А от за Томаса Манна дуже 
проси. І Томаса переконуй як тільки можеш: це – не жарти, 
це – фашизм! 
 

Сцена 4 
Та ж кімната через деякий час. Розмовляють Карел Чапек і 
Томас Манн. 

Манн. Кареле, вони всі там наче звихнулись: “вища 
раса”, “ вибрана нація”, “ великий німецький народ”!  

Чапек. Німецький народ і справді великий. Як і кожен 
народ. 

Манн. Отож-бо!  Я к  і  к о ж е н  н а р о д. Але не більше 
того! 

Чапек. Томасе, ця маячня в них скоро пройде... 
Манн. Не скоро. Я щойно звідти. Я бачив усе на власні 

очі – це якийсь масовий психоз, якась пошесть! Кареле, це 
пройде не так скоро. 

Чапек. Тоді тобі тим більше треба емігрувати і 
перечекати це все. 

Манн. Легко це казати – “перечекати”... 
Чапек. Повір, що мені казати це нелегко. 
Манн. Тобі я вірю, Кареле. Тобі я вірю. Ти такий щирий 

у своїх творах, що в житті не можеш брехати... 
Чапек. Можу... Ось я зараз скажу, що на твоєму місці 

теж емігрував би, а насправді я не знаю, що б зробив... Я 
тільки знаю, що у Німеччині тебе нічого хорошого не 
чекає, а ти ще можеш дуже багато написати... Ти великий 
письменник, Томасе, великий письменник великого народу, 
якого ті наці хочуть перетворити на бездуховних 
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саламандр...  
Манн. На кого? 
Чапек. Та це я так... Вичитав колись у якомусь журналі, 

як доктор Шейхцер прийняв відбиток скелета саламандри 
за скелет допотопної людини. То оце і думаю: а може, він 
був правий? Може, усі ці бездуховні наці і є відродженням 
якихось саламандр?  

Манн. Я їх порівняв би з чимось лютішим... Тигри, 
вовки, собаки – це наочніше і точніше.  

Чапек. І з цими поглядами ти хочеш залишитися в 
Німеччині, поки наці при владі? 

Манн. Уже не хочу... (Уточнює).  Поки вони при владі... 
Чапек (ухопився за ці слова). Поки вони при владі, 

Томасе. Тільки на цей час. Поки вони при владі... 
 

Сцена 5 
Будинок Карела Чапека. Кімната вся заставлена квітами. 
Входять святково одягнені Карел Чапек і Ольга Шайнпфлюгова 
– вони щойно одружились. 

Чапек. Отут ми і будемо жити! Тобі подобається?  
Ольга (здавленим голосом). Каченка, я так довго цього 

чекала...  
Чапек (узяв найбільший букет і додав до тих квітів, з 

якими вона прийшла). Тобі подобається в мене? 
Ольга. У нас... (Ледь стримує сльози).  
Чапек. Правильно, Олино, у нас. Відтепер – тільки у 

нас! (Обняв її).  
Ольга. Це трохи далеко від Праги... 
Чапек. Зате за містом я можу спокійно писати і чекати, 

поки ти повернешся зі свого театру. 
Ольга. Ти взявся за новий роман чи за нову п’єсу? 

(Захоплено подивилась на нього).  
Чапек. За роман. Знаєш, цього разу це дуже серйозна 

робота. 
Ольга. Каченка, у тебе не буває несерйозних творів – 

навіть у веселих оповіданнях ти берешся за роботу 
серйозно.  

Чапек. Це правда, Олясеку. Але цього разу і сама тема 
дуже серйозна. (Бере її за обидві руки, садить на стілець, 
сам сідає навпроти і починає розповідати). Розумієш, я 
пишу про саламандр...  

Ольга (здивовано). Про кого? 
Чапек. Про саламандр. Були такі істоти: невеликі на 
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зріст, схожі на ящурів, жили у воді, але мали і легені. Я 
виводжу їх спочатку милими беззахисними тваринками, які 
збереглися в океані біля одного з безлюдних островів. Вони 
живуть у виритих під берегом печерах, їдять морських 
молюсків і вночі виходять на берег, покачуючись і 
прицмокуючи язиками ось так: “Ц-ц-ц”. Один морський 
капітан приручає їх, дає їм ножі, щоб оборонятись від акул, 
їхніх ворогів, і за це вони з морського дна дістають йому 
перлини. Він і постачає їм ножі, щоб вони могли 
відкривати ними скойки. Потім цей капітан підключає до 
своєї комерції великого фабриканта, вони купують 
корабель і починають розвозити приручених саламандр по 
всьому світі, щоб ті діставали їм перлини. І згодом 
саламандри так розмножуються, що починають утворювати 
своє суспільство на зразок людського. Вони вміють 
говорити, робити всяку роботу. Їх навіть починають 
використовувати у військових цілях, бо у них є руки і вони 
можуть тримати в тих руках зброю. І ось саламандри 
збунтувались проти людей – їм треба більше простору, їжі, 
металу... Вони озброюються, мілітаризуються, а люди їм у 
цьому ще й помагають. Зерном, металом, грошима, 
військовою технікою... 

Ольга. Точнісінько так, як весь світ тепер помагає 
німецьким нацистам? (Розуміюче подивилась на чоловіка).  

Чапек (розцілував її). Ти уловлюєш все з півслова!  
Ольга. Каченка, я вже шістнадцять років тебе люблю – 

відколи ми з тобою знайомі. І за цей час я дуже багато від 
тебе навчилась.  

Чапек (цілує їй руки). Прости мені, Олино... Ти ж знаєш, 
що я теж тебе відтоді люблю... Але я не міг тобі себе 
нав’язати через цей проклятий хворий хребет...  

Ольга (поцілувала його). Все добре, Каченка. Тепер у нас 
все буде добре. (Провела рукою по його спині). Сьогодні не 
так болить? 

Чапек. Сьогодні він не має права боліти! 
Ольга. Каченка, я оце думаю: і одруження, і роман про 

саламандр – ти не забагато звалив на свої плечі? 
(Лукавенько подивилась на нього). 

Чапек. Нічого, мій хребет витримає. 
Ольга (горда за чоловіка). Це правда. Що-що, а 

безхребетним тебе не назвеш! 
Обнялись. 
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Сцена 6 
Та ж кімната. Але квітів уже менше – видно, що пройшов 
якийсь час. Північ. За столом, при світлі лампи сидить Чапек і 
щось пише. Обережно заходить Ольга з тацею в руках. На таці 
стоять тарілки, накриті іншими тарілками. Чапек пише і курить, 
наче не помічає її. Потім раптом спохвачується і починає 
руками розганяти цигарковий дим навколо себе. 

Ольга. Каченка, ця кімната вже нагадує окоп під час 
газової атаки у світовій війні... (Теж розганяє дим і 
відкриває вікно ще ширше). 

Чапек (потягається). Аби не в другій світовій... Ти вже 
повернулася з театру? Котра година? 

Ольга. Дванадцята. 
Чапек. Ночі чи дня? 
Ольга. Ночі, Каченка, ночі! Ти тут точно сидиш, як в 

окопі... 
Чапек. Це правда. Мої саламандри уже воюють. 

(Зітхнув). А були такі безневинні тваринки – ходили собі 
по березі, діставали з морського дна перлинки і так мило 
прицмокували: “Ц-ц-ц, ц-ц-ц”...  

Ольга. Уяви собі, що вони знову стали такими ж милими 
і безневинними і одна з них принесла тобі їсти. (Показала 
на тацю . Потім узяла в одну руку тарілку, накриту іншою, 
і проказала). Ніжж. Ц-ц-ц. Ніжж. Ц-ц-ц. Ніжж... (Узяла з 
таці ножа і, встромивши лезо між тарілками, розкрила їх, 
наче скойку). А що тут у нас за перлинка є? (Заглянула в 
тарілку). 

Чапек (і собі заглядаючи). Мої улюблені гриби. Ти 
справді добра саламандра!  

Ольга. Ну, от бачиш – не все так погано. (Бере ложку, 
набирає в неї грибів і подає Чапеку). Їжж, ц-ц-ц. Їжж, ц-ц-ц. 
Їжж...  

Чапек (беручи ложку). А ти мені поки що почитай ось 
цю сторінку – я так люблю слухати, як ти читаєш... (Їсть 
гриби і, відкривши другу тарілку, ще там щось). 

Ольга (читає). “Дер Нордмольх – Північна саламандра”. 
“Через кілька років після виникнення перших 
саламандрових колоній у Північному та Балтійському 
морях німецький дослідник доктор Ганс Тюрінг установив, 
що балтійська саламандра – очевидно, завдяки впливові 
середовища – має деякі фізичні відмінності: вона нібито 
трохи світліша, ходить більш випростано, а її 
френологічний індекс свідчить, що голова в неї довша й 
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вужча, ніж у звичайних саламандр... Тоді й німецька преса 
почала активно цікавитися балтійською саламандрою. 
Найбільше підкреслювалося те, що саме завдяки впливові 
німецького середовища ця саламандра розвинулась в 
особливий, расово вищий тип, який, безперечно, стоїть над 
усіма іншими саламандрами. Автори статей зневажливо 
писали про дегенерованих середземноморських саламандр, 
недорозвинених фізично й морально, про диких тропічних 
саламандр і взагалі про варварських, нижчих, тваринних 
саламандр інших націй... “Від гігантської саламандри до 
німецької надсаламандри” – таке було крилате гасло тих 
часів. А тому Німеччина потребує нових, довших берегів, 
потребує колоній, потребує світового океану, щоб повсюди 
в німецьких водах могли розвиватись нові покоління 
расово чистих, первісних німецьких саламандр. “Нам 
потрібен новий простір для наших саламандр”, – писали 
німецькі газети...”. (Чапекові, який уже давно перестав 
їсти і слухає її, крутячи в руках мундштук і половинку 
сигарети). Кареле, тобі цього не простять...  

Чапек. Поки що вони ще далеко... 
 

Сцена 7 
Знову празька вулиця і той же хлопчик-газетяр, який помітно 
підріс за два роки. 

Хлопчик (розмахує газетою). Карел Чапек таврує 
нацистів! Новий роман Карела Чапека “Війна з 
саламандрами”! Тільки на сторінках нашої газети! Купуйте 
“Лідове новіни”! (Його обступають пражани і швидко 
розкуповують усю паку). 

Кінець першої дії. 
 
 

ДІЯ ДРУГА 
 

Сцена 1 
Все та ж празька вулиця, але ще через два роки – вересень 38-
го. Хлопчик-газетяр, ледве стримуючи сльози,  розносить 
“Лідове новіни”. 

Xлопчик. “Лідове новіни” про Мюнхенську угоду! Нас 
зрадили! Купуйте “Лідове новіни”... (До нього знову швидко 
сходяться покупці і розбирають газети). 

Газетяр кидає порожню сумку на тротуар, сідає на землю і, 
поклавши руки на коліна, схиляє на них голову і плаче. До 
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нього підходить Чапек і сідає поруч.  
Чапек (обнімає хлопця за плечі). Не плач, Янеку, ти ж 

мужчина. (Теж стискає губи, щоб не заплакати). 
Янек (підводить голову). Вони нас зрадили, пане 

Чапек... Вони нас зрадили, ті англійці, італійці й 
французи... Вони не мали права віддавати Гітлеру наші 
Судети! 

Чапек. Не мали. 
Янек. То чому ж вони віддали?! 
Чапек. Не своє, то й віддали. Чужого ж не жалко. 
Янек. А ми не віддамо! Я сьогодні ж піду до війська! 
Чапек. Я б теж пішов, але мене через мій хворий хребет 

не візьмуть. А тебе не візьмуть, бо ти ще малий... Та й 
військо наше з Судетів уже відступає... 

Янек. Але ж там наші люди! Там же чехи, пане Чапек! 
Чапек. За тією проклятою угодою, Янеку, ми мусимо 

віддати Німеччині ті райони, де німці складають більше 
половини населення. 

Янек (запально). То це їх завтра наїде більше як пів-
Праги – і ми Прагу їм віддамо?!  

Чапек. Це суне щось страшне, Янеку... Їм буде мало 
нашої Праги... 
 

Сцена 2 
Будинок Чапека за містом. У кімнаті Ольга і Чапек. 

Ольга. Кареле, пройшло вже більше місяця після тієї 
страшної зрадницької угоди, а ти все ще не можеш прийти 
до тями...  

Чапек. Чого ти дивуєшся? Згадай, що за цей місяць 
сталось... Я не кажу про ту кляту угоду, чужим я уже не 
дивуюсь – нас просто зрадили і продали. Але скільки бруду 
на мене вилили свої! Їм треба було знайти козла 
відпущення, винного у нещасті народу, і вони знайшли 
його у моїй особі! Спочатку писали, що я у такі важкі часи 
спокійно їжджу відпочивати у наш заміський будинок. 
Потім почали розпускати брехні, що я взагалі емігрував! А 
тепер договорились до того, що я винен у тому, що сталось, 
бо якби я у своїх творах пропагував не демократію, 
порядність і людяність, а нацизм і Гітлера, то все 
повернулося б на краще! Ольго, ти розумієш, що це 
значить? Цим перекреслюють весь мій труд! 

Ольга. Кареле, це страшенно боляче, я розумію, але ти 
уявляєш, що зроблять з тобою нацисти за твою “Війну з 
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саламандрами” і за останню п’єсу “Біла пошесть”, у якій ти 
знову їх зачепив? Згадай, як німецький посол висловив 
протест перед прем’єрою! Це ж було зовсім недавно! 

Чапек. Ти натякаєш на еміграцію?  
Ольга. Я не натякаю – я відкрито тебе прошу. Каченка, 

нацисти тебе не пощадять! Згадай, як ти переконував 
Томаса Манна покинути Німеччину, коли там до влади 
прийшли нацисти! Чому ти тепер не хочеш покинути 
Чехословаччину, коли та ж Німеччина загрожує нам?! 
Адже це те саме! 

Чапек. Тікати від своїх і тікати від чужих – це не те 
саме, Олино... Одна справа, коли від німців з  Німеччини 
тікає німець, і зовсім інша – коли від німців з Чехії тікає 
чех! 

Ольга. Каченка, подумай – я тебе благаю... Ось має 
приїхати з лондонської “Таймс” її співробітник – вони тобі 
допоможуть...  

Чапек. Це з того Лондона, який разом з Мадридом і 
Парижем підписав на догоду Гітлеру Мюнхенську угоду? 
Хай приїжджає, я їм скажу, що після цієї угоди про них 
думаю... 
 

Сцена 3 
Той же будинок за містом. До кімнати заходить вже немолодий 
англієць. Це співробітник лондонської газети “Таймс” містер 
Есквайр. Чапек вітається до нього перший. 

Чапек. Хау ду ю ду, містере Есквайр! 
Містер Есквайр. Хау ду ю ду, містере Чапек! 
Чапек (підійшов до столу і налив у стаканчики жовтої 

сливовиці зі словацької “ чутори”).  Прошу вас, зігрівайтесь, 
містере Есквайр. Бо тут у мене холоднувато. 

Містер Есквайр. Містере Чапек, як вам уже відомо з 
попереднього листа, мене відрядила до вас наша 
лондонська газета “Таймс”, щоб я на власні очі побачив, як 
живе письменник Карел Чапек. Бачите, містере Чапек, до 
нас дійшли вісті, що вам зараз живеться тут дуже погано... 

Чапек (холоднувато). Містере Есквайр, після 
Мюнхенської угоди всім чехам і словакам живеться погано. 

Містер Есквайр. Містере Чапек, у Празі мені ваші друзі 
розповіли, що у вас зараз не найкращі часи... Тут на вас 
стільки всього наговорено у пресі... А в нас вас люблять і 
пам’ятають за ваші “Листи з Англії”. Чи не хотіли б ви хоч 
на якийсь час переїхати до Лондона? 



 

- 12 - 

Чапек. Навіщо? Писати ще одні “Листи з Англії”? 
Містере Есквайр, якщо Чехословаччину займе Гітлер, то 
мені не буде кому їх сюди писати: одні будуть у 
концтаборах, а інші – в сирій землі!  

Містер Есквайр. І все ж подумайте, містере Чапек... 
Мені сказали, що ваше ім’я – третє у нацистському списку 
на арешт, якщо німці займуть Прагу. 

Чапек. Тоді скоріше рятуйте двох перших...  
Містер Есквайр. Містере Чапек, нас хвилює ваша доля 

– доля одного з найбільших письменників нашого часу!  
Чапек. Чому вас хвилює моя доля і не хвилювала доля 

мого народу, коли ваш містер Чемберлен підписував 
Мюнхенську угоду?! Пробачте мені, містере Есквайр... Я не 
хочу вас образити... Спасибі вам, що ви приїхали до нас у 
такий важкий час... Але мені вже нічого ні від кого не 
треба... Я знаю, що мене чекає... І мене, і всіх нас... Може, і 
вас теж – ці німецькі саламандри будуть підривати і 
англійські береги, я відчуваю... Давайте ще вип’ємо, та й 
будемо прощатись... (Наливає гостеві черговий стаканчик). 
 

Сцена 4 
Та ж кімната. Чапек щось пише. Заходить... німецький посол! 

Посол. Гутен таг, пане Чапек!  
Чапек (здивовано). Німецький посол у мене вдома? От 

тепер моїм воріженькам буде вже про що писати!  
Посол. А чого ви дивуєтесь, пане Чапек? Якщо до вас 

може приїхати газетяр із Лондона, то чому не може 
приїхати німецький посол з Праги?  

Чапек. У вас знову якісь претензії до моєї п’єси? У своїй 
“Білій пошесті”, як ви знаєте, я вже замінив німецьке 
прізвище барона Крюга на скандинавське Крог. Хіба цього 
мало?  

Посол. Пане Чапек, ми цивілізовані люди. Чому ми не 
можемо просто поговорити? Мені, наприклад, принесе 
величезну приємність поговорити з такою розумною 
людиною, як ви... 

Чапек. Я з вами теж охоче поговорив би, пане посол, але 
спочатку поверніть нам наші Судети... 

Посол. Пане Чапек, я не вирішую таких питань... У нас, 
як ви написали у своєму знаменитому романі, є Верховний 
Саламандр, а він, як ви розумієте, думки менших 
саламандриків не питає...  
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Чапек. Тоді про що ми будемо говорити?  
Посол (багатозначно). О, нам є про що говорити, пане 

Чапек! Повірте мені, є про що! Ми, німці, люди теж не такі 
уже й бездарні... Ну, написати такий блискучий роман, як 
“Війна з саламандрами”, ми не можемо, а от інсценізувати 
його змогли б... 

Чапек (аж рота розкрив). Де? В Берліні? 
Посол. Ну, що ви, пане Чапек! Я ще не хочу йти у 

відставку!  
Чапек. Тоді де?  
Посол. У вас удома. 
Чапек. Не розумію... Це що – якийсь жарт? 
Посол. Ніяких жартів, пане Чапек. Ми, німецькі 

саламандри, – люди серйозні. Я викликав з Берліна трьох 
наших найкращих акторів, і ми хочемо отут просто перед 
вами, так би мовити, наочно показати наших німецьких 
саламандр...  

Чапек. Пане посол, мені сорок вісім років, і я все-таки 
думаючий письменник. Такі речі для забави не робляться. 
Навіщо вам це? Кажіть прямо! 

Посол. Ви справді думаючий письменник, пане Чапек. 
Ви, може, найбільш думаючий з усіх літераторів, яких я 
останнім часом читав. І такі речі справді для забави не 
робляться. Я вам все скажу прямо, повірте мені. Але 
давайте спочатку подивимось цю невеличку виставу. 

Чапек. Може, дочекаємося моєї дружини? Я не хотів би 
бути єдиним глядачем... 

Посол. Ні, пане Чапек. Я хочу поговорити з вами без 
свідків. Тому ми і вибрали такий час, коли ваша дружина в 
театрі. Повірте, у нас теж буде гарна вистава! Я викликав 
найкращих акторів – ви не пожалкуєте, запевняю! 

Чапек. Ну, починайте...  
Посол (гукає у двері). Панове саламандри! Заходьте! 

Заходять три німецькі офіцери з причепленими ззаду хвостами, 
як у великих ящурів. Вони йдуть, присівши трохи навпочіпки, і 
тупцяють, погойдуючись. 

Посол (задоволено подивився на Чапека). Ну як, пане 
Чапек? Схоже? Це ж такими ви зобразили у своєму романі 
німецьких войовничих саламандр – у військовій формі, 
тупоголові, з хвостами...  

Чапек (роздивляючись). Схоже... 
Посол. Ну, пане Чапек, інакше і бути не може – це наші 

найкращі актори! Три актори – три саламандри. Ми їх 
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назвали дуже просто. Один, як і у вашому романі, зветься 
Сержант, другий – Капітан, а третій – Майор. Це не від 
бідності фантазії, пане Чапек. Просто вони – військові. 
Значить, відповідними мусять бути й імена...  

Чапек. То починали б із єфрейтора... (Багатозначно 
подивився на посла). 

Посол (теж багатозначно глянув на Чапека). Про 
єфрейтора ми ще теж поговоримо, пане Чапек... (До 
акторів). Починайте вже, панове, починайте! 
 

Сцена 5 
Чапек і німецький посол сідають на стільці, а три німецькі 
актори починають знову вигинатися, як саламандри, і ходити 
по колу. Потім вони підходять до Чапека. 

1-й (простягає до Чапека руки з чотирма пальцями на 
кожній, загнувши великого пальця в середину долоні). Ніжж. 
Ц-ц-ц. 

2-й (робить те ж саме). Ніжж. Ц-ц-ц. 
3-й (також). Ніжж. Ц-ц-ц. 
Чапек. Який ніж? (До посла). Чого вони хочуть? 
Посол. Ножів, пане Чапек. Звичайних кухонних ножів. 

Вони просять, щоб ви їх забезпечили ножами, як це роблять 
герої вашого роману. 

Чапек. Навіщо? 
Посол. Не хвилюйтесь, пане Чапек: не для того, щоб вас 

зарізати. Коли хочуть когось зарізати, то приходять зі 
своїми ножами... 

Чапек. Це правда. 
Посол. То принесіть, будь ласка, ножі. 

Чапек приносить три кухонні ножі і роздає їх “саламандрам”. 
Посол. Що ж наші німецькі саламандри будуть робити 

цими ножами? Як ви гадаєте, пане Чапек? 
Чапек. Різати євреїв, чехів чи навіть своїх... 
Посол. У вас багата фантазія, пане Чапек. Але тут ви 

помиляєтесь. 
Чапек. Я не помиляюсь, я кажу те, що вже було. 
Посол. А про те, що буде? 
Чапек. І про те, що буде... 
Посол. Ви знову узагальнюєте. А я вас запитую: що 

будуть робити цими ножами наші саламандри у вашій 
квартирі? 

Чапек. Навіть не можу собі уявити... 
Посол. Ну, як же, пане Чапек! Це ж так просто! Що 
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роблять з допомогою ножів саламандри у вашому романі? 
Чапек. Відкривають ними скойки і шукають там перлин. 
Посол. Правильно, пане Чапек! Відкривають ножами 

скойки і шукають там перлин. 
Чапек. Але ж у моїй квартирі скойок із перлинами 

нема...  
Посол. Є, пане Чапек, є... Ваша квартира завалена ними! 

Ваші скойки – це ваші книги... А перлини – це ваші думки... 
І ці перлини ми зараз будемо з ваших книжок добувати... 
(До 1-го офіцера). Сержанте, відкривайте першу скойку! 

1-й офіцер, зображаючи ходу саламандри, підходить ближче до 
них, дістає з-за пазухи книгу Чапека “Війна з саламандрами” із 
закладинкою посередині, потім ножем відкриває те місце, де 
закладено, встромивши лезо між сторінками, і віддає вже 
відкриту книгу послу. 

1-й (віддаючи книгу). Ніжж. Ц-ц-ц. Ніжж. Ц-ц-ц. Ніжж. 
Посол. Спасибі, Сержанте. Ось і ваша перша перлина, 

пане Чапек! (Читає). “...та друга, цивілізована й 
американізована, сучасна й технічно розвинена, – то 
Атлантида. Там тепер диктатором Верховний Саламандр, 
великий завойовник, інженер і солдат, Чінгісхан саламандр 
і руйнівник континентів...”. “Слухай, а він справді 
саламандра?” “Ні. Верховний Саламандр – людина. Його 
звуть Андреас Шульце, за світової війни він служив десь у 
чині фельдфебеля”. “Ах, он що!” (Склав книгу). Це ж ви 
нашого фюрера мали на увазі, правда, пане Чапек? 
Фельдфебель, єфрейтор, за світової війни... Пане Чапек, не 
у званнях річ! Верховним Саламандром може стати і той, 
хто був полковником, і той, хто був генералом... Аби він 
тільки добре знав і враховував у своїй політиці психологію 
саламандр... І то не тільки наших, німецьких, – усіх! Я 
поясню вам цю думку, але для цього треба відкрити ще 
одну вашу скойку і добути наступну перлину! (До 2-го 
офіцера). Давайте, Капітане, її сюди! 

Другий офіцер, зображаючи саламандру, проробляє ту ж 
процедуру, що й перший, і, діставши з-за пазухи книжку і 
відкривши її ножем, простягає послу. 

2-й (віддаючи книгу). Ніжж. Ц-ц-ц. Ніжж. Ц-ц-ц. Ніжж.  
Посол. Спасибі, Капітане. А ось і ваша друга перлина, 

пане Чапек. Це попередження вашого містера Ікса людству! 
(Читає). “... перестаньте постачати їх зброєю, киньте 
забезпечувати їх металами та вибуховими речовинами, не 
посилайте їм більше наших машин і товарів! Тоді ви не 
будете давати тиграм зуби, а зміям отруту...”. (Закрив 
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книгу). Пане Чапек! Ви не дивуєтеся, що вас ніхто не 
почув? Не дивуєтеся, що німецьким саламандрам і далі 
постачають хліб, метал, гроші і зброю? Знають, що це 
обернеться проти них, а все одно постачають! Чому?! Тому 
що... Але ні! Давайте, Майоре, спочатку третю перлину! 

Третій офіцер теж відкриває книжку ножем і подає послу. 
3-й ( віддаючи книгу). Ніжж. Ц-ц-ц. Ніжж. Ц-ц-ц. Ніжж. 
Посол. Спасибі, Майоре. А ось і найбільша ваша 

перлина, пане Чапек. (Читає). “Усе нещастя людей у тому, 
що вони змушені були стати людством, або в тому, що вони 
стали ним занадто пізно, коли вже були непоправно 
диференційовані на нації, раси, релігії, стани й класи, на 
багатих і бідних, освічених і темних, на гнобителів і 
пригноблених. Зженіть в один табун коней, вовків, овець і 
котів, лисиць і сарн, ведмедів і кіз, зачиніть їх у одній 
загороді й примусьте жити в цьому безглуздому стовпищі, 
яке ви назвете Суспільством, і дотримуватися правил 
співжиття; це буде нещасливий, незадоволений, фатально 
порізнений табун, у якому жодне боже створіння не 
почуватиме себе добре. Це цілком точний образ того 
великого й безнадійно неоднорідного табуна, який 
називається людством”. (Закрив книгу). Ось чому вас не 
послухали, пане Чапек! Ось чому до вас не прислухались! 
Людство – це “фатально порізнений табун”, де кожен дбає 
виключно про свої інтереси! Кожен робить тільки те, що 
йому вигідно, а продавати зброю і заробляти на цьому 
гроші вигідно усім і завжди! І ще одне, пане Чапек. Може, 
найголовніше для мене, німця. Ви розумний письменник, і 
ви показали у своєму романі, як мілітаризуються усі 
навколишні наші сусіди-саламандри. Але найбільше ви 
акцентували на саламандрі німецькій! Ах, які ми 
кровожерні – хочемо завоювати весь світ!  

Чапек. А хіба це неправда? 
Посол. Правда. Так, це правда. Але згадайте історію – 

хіба походи Юлія Цезаря, Олександра Македонського, 
Чінгісхана, Батия, Наполеона і ще багатьох-багатьох були 
не намаганням завоювати весь світ?! А хіба англійці зі 
своїми колоніями роблять не те саме?! А американці, які 
винищили більшу частину корінного населення, а решту 
індіанців загнали у резервації?! Хіба це не те ж саме?! Чому 
ж ви показали отакими небезпечними саламандрами тільки 
німецьку расу?!  

Чапек. Я показав, який небезпечний фашизм!  
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Посол. Не обманюйтесь, пане Чапек... Не думайте, що 
якщо ви одіб’єтесь від тих саламандр, які ідуть на вас із 
заходу, то вже будете у безпеці... Якщо вас не завоюють 
саламандри із заходу, то завоюють саламандри зі сходу! Чи 
з півночі, чи з півдня, чи з північного заходу, чи з 
південного сходу! Тут безліч варіантів, бо безліч 
саламандр... І це не обов’язково буде пряма інтервенція, 
пане Чапек. Ті інші саламандри можуть спочатку вдатися 
до економічної і культурної експансії – вони закидають вас 
своїми товарами, фільмами і книжками і, не підмиваючи 
вашої території, розмиють ваші економічні і духовні 
береги, а потім візьмуть вас голими руками...  

Чапек. То що ви пропонуєте, пане посол? 
Посол. Не чинити нам опору!  
Чапек. Не вийде, пане посол... Не вийде... Нація доти і 

залишається нацією, поки вона чинить опір... 
І німці виходять. 

Завіса. 


