
 
 
                Олекса Сліпець 
 

                      Я  Н  И Ч  А  Р  И 
 
                  Драматична поема на дві дії 
      ( Перша частина трилогії)    
 
                             Персонажі:  
 
                          Крилатий Воїн 
                                Хан 
                           Полонений 
 
 
                          ДІЯ ПЕРША 
 
     Похідний яничарський намет. На невисокому підвищенні у 
старовинній  нетурецькій позі самозаглиблення сидить  К р и л 
а т и й  В о ї н.  Він  оголений по пояс, на  лівому плечі 
глибока січена  рана  і  вся рука аж до долоні закривавлена. 
Перед ним курильня та люлька  з  опієм.  Яничар  непорушний. 
Розплющує очі, опускає голову - в руці у нього великий золотий 
перстень; він надовго втуплюється у нього. Напівобертається, 
ніби прислухається, вдягає на мізинця перстень, бере люльку й 
пробує затягнутися опієм, далі кладе люльку на підставку. 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                   Усе моє життя як на долоні... 
                   Його приборкав я, впорядкувавши 
                   Глибинну сув' язь наслідку й причини... 
                   Їх перебіг я підкорив собі. 
                   Мені відкрилася одразу ж 
                   І рушійна сила будь- якого вчинку - 
                   Я пізнав людей... Заглибившись у                             
                   Сиву давнину, здмухнувши пил з книжок 
                   Старезних, я осягнув минуле, 
                   І воно, заплетене в теперішнє, 
                   Мов гребінь у волосся полонянки, 
                   Відкрило лик майбутнього скорботний... 
                   Але чому ж він так мене вражає?.. 
                   Кожен раз за двері мого розуму 
                   Усі свої чуття я виганяв 
                   І розчинявся у німй безодні 
                   Рубки. Спрагло я жадав цієї 
                   Миті - мого злиття з усім, що є 
                   На світі. Я був землею, деревом, 
                   Водою, трави зеленим лезом 



                   Під ногою, і вітерцем, то кволим, 
                   То рвучким... І вороги, засліплені 
                   Злобою, спинити не могли мене 
                   Нічим, бо вітерець не вразити 
                   Стрілою, я невразливий був як дим, - 
                   Вперед летів, і смерть ішла за мною... 
                   Чому ж тепер поранено мене? 
                   Невже тому, що я побачив твого 
                   Близнюка? ( Знімає персня). 
                   Точнісінько  такого ж... Ні... 
                   Не може бути... Хоч я бачив ясно 
                   І рука немов застигла клята... 
                   І вперше у житті мерзенний жах, 
                   Липкий, потворний вмить скував все тіло... 
                   Він не схожий був на острах смерті, ні, 
                   Це був не страх за себе, а за того, 
                   Чий перстень зупинив меча мого... 
                   Я б радше розітнув себе самого, 
                   Ніж ворога незнаного свого... 
                   Я божеволію...( Пауза). Я замахнувся... 
                   Схрестились наші погляди на мить, - 
                   І він всміхнувся! Весело всміхнувся!.. 
                   А я відчув, як все в мені горить!.. 
                   Якась провина, давня і жахлива 
                   Невпинно жерла душу злим вогнем... 
                   Він хльоснув якось знехочу, грайливо 
                   Плече моє кривим своїм мечем, 
                   І я впізнав своєї смерті кроки, 
                   Розчавлений за мить не знати чим... 
                   А він чекав... чекав чомусь... аж доки 
                   Хлопчисько мій не став до бою з ним... 
                   Найкращий мій потворний учень... Я, 
                   Від руйнівних бажань і пристрастей 
                   Своє життя очистив. Цілковитий 
                   Спокій поселив я в нім. То звідки ж 
                   Відчуття провини? Ще й такої 
                   Що я б за краще мав зарубаним 
                   Лежати, аніж бодай хоч мить іще 
                   Її на собі відчувати? Отож, 
                   Виходить, спокій мій - ніщо? Від смерті 
                   Я не бігав, бо напевно знаю - 
                   Смерть - така ж подія, як народження. 
                   Початок і кінець.  Між ними мудра 
                   І спокІйна воля. Чому ж тоді 
                   Рої невірних дикунів на полі 
                   Вмирають з тихим мерехтінням щастя 
                   У примружених очах? Так, ніби 
                   Смерть для них лише початок... Чого? 
                   Що відкривається їм в смертну мить 
                   Такого, що робить смерть щасливою? 
                   Чи є в житті моєму щось подібне, 



                   За що я міг би так померти? ( Пауза). Ні... 
                   Хіба що та провина незбагненна, 
                   Яку мій ворог незнайомий знав 
                   І бачив достеменно, та не схотів 
                   Мене звільнити смертю... Пташеня... 
                   Маленьке пташеня, котре я вирвав 
                   З низки спогадів забутих мого 
                   Учня... Я на нього схожий... Чи злетів 
                   Я? Чи злетів?.. Хто відповісти може?.. 
 
    До намету обережно заглядає, а згодом і заходить Х а н. 
 
    Хан. 
                   Вітаю з перемогою, мій друже! 
                   Даруй, що роздум твій перетинаю 
                   Некликаною з' явою своєю. 
                   Я прийшов, щоб голову схилити 
                   У пошані перед тим, хто змусив 
                   Інші голови в пошані гнутись. 
                   Воїне Крилатий! Тебе вітає 
                   Хан і учень твій... 
 
    Крилатий Воїн. 
                                  ... Якого так мені 
                   Бракує часом... Я радий, що врешті 
                   Не владар, а учень мій бентежний 
                   Шанує й віддає мені належне, 
                   Бо від Хана сподіватися того ж - 
                   Безглуздям є; отож, надію маю, 
                   Учнівську оселю обминула 
                   Дарунком і порадою користь,- 
                   А Хан в ній - тільки тимчасовий гість. 
 
    Хан ( на мить сторопів). 
                      Як завжди, ти зловив придонну рибу. 
 
    Крилатий Воїн. 
                      Придонна риба в спеку випливає 
                   На поверхню. 
    Хан. 
                                  Може бути, але 
                   З чого ти дізнався про збентеження 
                   Моє, котре і справді нагадало 
                   Мені ніяковість данинного 
                   Хлопчиська? З привітання? Та скажи! 
                   То по словах моїх? 
 
    Крилатий Воїн. 
                                     Не по словах - 
                   По вчинках. Я почув, як сторожко 
                   Ти підкрадався до намету. Тобі 



                   Як Ханові не має личити 
                   Така хода, коли ти йдеш вночі, 
                   Та навіть через власне військо. Згодом 
                   Ти спинився біля входу, постояв, 
                   Потім зазирнув... 
 
    Хан ( регоче).  Та годі! Справді це 
                   Учнівська вдача - побоюватись 
                   Вчителя свого! 
 
    Крилатий Воїн. 
                                  Сідайте, Хане, 
                   Й покуштуйте мою похідну каву; 
                   Накажете ще люльку опію? 
 
    Хан. 
                   Облиш. Ти куриш опій? 
 
    Крилатий Воїн. 
                                         Зрідка - так. 
    Хан. 
                   Це дивно. Я не знав такої звички 
                   За тобою. 
 
    Крилатий Воїн. 
                            Влаштовуйтесь, мій Хане. 
    Хан ( сідаючи). 
                   Тож хода? Чим довше я до тебе йшов, 
                   Тим дужче подивом проймавсь, - мене 
                   Спиняли біля кожного огнища, - 
                   Варта! Це у стані! А як же ти 
                   Вартуєш підступи свої? 
 
    Крилатий Воїн. 
                                           Ретельно. 
    Хан ( сміється). 
                   Бачу я, немає змоги військові 
                   Нажити тіла. Дивно це. Такого 
                   Зроду я не бачив у Нових Військах. 
                   З них кожен мовчазний, блідий, затятий, 
                   Вмирають мовчки, за пораненого 
                   Друга, ти послухай- но, сьогодні, 
                   Як тебе зранило, я поруч був. 
                   Всі як один, не дочекавшись ні 
                   Наказу, ні підтримки, вколо тебе 
                   Кільце замкнули. Потім, як зібрали 
                   Силу, наче чорна хмара, наче вир, 
                   Пройшов над зграєю голів невірних! 
                   Я те бачив сам... І Богу присягну, - 
                   Ми сіяли їх голови, як жито, - 
                   Тож ворога розігнано й розбито!.. 



    Крилатий Воїн. 
                   Прийми мою подяку щиру й скромну... 
    Хан. 
                   Що? Ти дякуєш мені? За що ж? Тобі 
                   Належить дякувати воїнам 
                   Своїм незламним - досі я дивуюсь,- 
                   Ти виховав і в купу звів таке 
                   Блискуче військо, але кожен з тих 
                   Бійців, котрі сьогодні ще й життя 
                   Тобі порятували, - жахливий 
                   Голодранець! Чим вони живуть, скажи? 
                   Чим ти живеш? 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                                 Надією на краще. 
 
    Хан. 
 
                   Твій кожен воїн вартий десяти, 
                   Тут кожному, дозволь сказати, більше 
                   Личать шати золоті, аніж оте 
                   Ганчір' я, що раз- по- раз клаптями 
                   З них облітає. Чи вони в житті 
                   Цінують тільки зброю? 
 
    Крилатий Воїн. 
                                         Це помітно? 
 
    Хан. 
                   Я гадаю, щo все військо взагалі 
                   Або десь гріється на варті коло 
                   Вогнища, або лаштує й точить 
                   Ятагани... 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                              Коли це так - те військо 
                   Нездоланим стане. 
 
    Хан ( хитає головою). 
 
                                          І це після 
                   Такого бою!.. Я не вперше бачу 
                   Орти бойові. Закон для них один: 
                   Хто на чолі - той в серці. За тобою 
                   Вони спустилися б у пекло... 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                                                Та й 



                   Перемогли б його. 
 
    Хан. 
 
                                      А ти й тоді 
                   Не дав би їм відсвяткувати гідно 
                   Перемогу. 
 
                            ( Пауза). 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                                На війні вбивають 
                   Тисячі людей. Отож радіти 
                   Перемозі означає тішитись 
                   Убивством. ( Дивиться на Хана).  
    Кожна перемога того 
                   Варта, але зустрінемо її 
                   Плачем... 
 
         Під поглядом Воїна Хан повільно схиляє голову. 
 
    Хан. 
 
                             З тобою важко розмовляти... 
                   Взнаки дається час, що сплив для мене 
                   В зовсім інших сподіваннях. Я давно 
                   Забув це відчуття - постійної 
                   Напруги думки вколо тебе. Мабуть, 
                   Смішно, але, бачу, навіть сивий 
                   Старець, проти тебе ставши, почував 
                   Себе, напевно б, як пустотлива й 
                   Дурна дитина... Шкода, Крилатий 
                   Воїне, цей світ, не ушляхетнений 
                   Такою мудрістю... 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                              Світ - мудрий, - люди 
                   Нерозумні. 
 
    Хан. 
 
                              Ти правий. Я саме 
                   Про людей. Всевишній нас позбавив 
                   Милості своєї. Залишена ж нам 
                   Крихта розуму мені нагадує 
                   Придворну мавпу: коли сидить Султан 
                   На троні - вона біля підніжка їсть 
                   Цитрини, коли ж Султан покине трон, 
                   Кумедна ця тварина вилізає 



                   На сідак державний, намагаючись 
                   Прибрати владаря подобу. Сяк - так 
                   Покривиться, ще й плечі розгорне, 
                   Насупить брови, вишкіриться злісно 
                   Або ж всміхнеться, наче все прощає, 
                   Та дарма - на троні владаря нема, 
                   А мавпочці - сідниць не вистачає! 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                   Хане, я уклінно прошу вас мене 
                   Простити. 
 
    Хан. 
 
                            Простити? Чим же завинив 
                   Ти? 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                        Хане, мусив я очолити це 
                   Вўйсько й те вчинив. Тоді не думав я 
                   Про наслідки моєї втечі від 
                   Султанової ласки та від вас. 
                   Даруйте, Хане, що навчання ваше 
                   Припинилося з моєї примхи. 
 
    Хан. 
 
                   Е, пусте! Ти головному встиг мене 
                   Навчити. 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                           Ні. ( Пауза). Наука творення 
                   Людини не визнає подробиці, 
                   Як зайвої частини. І тому, 
                   Напевно, я так ясно відчуваю 
                   Вплив на вас інакшого учення - 
                   Раджу вам: позбудьтеся його, 
                   Бо гнів і ненависть йому наймення... 
 
    Хан. 
 
                   Так! Я ненавиджу людей! Усіх! 
                   Без винятку! Безмежно й цілковито!.. 
                   Для мене з- поміж радощів земних 
                   Існує лиш одна утіха - вбити!.. 
                   Але, я прошу вас, втамуйте гнів,- 
                   Квапливий присуд завжди мав ті ж вади, 
                   Що й джерело натхнення для катів,- 



                   Прийшов я, щоб у вас шукати ради. 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                   Чого ти хочеш? 
    Хан. 
                                   Здвоєння ваги. 
 
    Крилатий Воїн. 
                   Чи мушу я робити це для тебе?.. 
 
    Хан. 
 
                   Наказувати вам не до снаги, 
                   Хай вашими вустами судить небо. 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                   Мені за батька став той Хан старий... 
 
    Хан ( просто). 
                   Якого вбив я... 
 
    Крилатий Воїн. 
                                  То... яким же чином?.. 
 
    Хан. 
                   Це поєдинок честі був. Двобій. 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                   Для вбивства - переконлива причина!.. 
                   Тепер ти прагнеш злочину вагу 
                   Подвоїти - мені на плечі склавши... 
                               ( Пауза). 
                   Лиши слугою вірного слугу,- 
                   Бо вірність зникне, біля зради ставши... 
 
    Хан ( сумно посміхається). 
 
                   Невже були правдиві мудрагелі 
                   Ті, що запевняли, ніби слово 
                   Навіть власний запах має?.. Єдине 
                   Слово миттю все життя минуле 
                   Та прийдешнє обертає на мару 
                   Облудну, нестійку, тремтливу... Де 
                   Вчорашнє - тінь бліда, двоїста і 
                   Мінлива; де зовсім неможливе 
                   Завтрашнє - його нема,- бо нинішнє 
                   Розчавлене під тягарем лихої суті 
                   Одного лиш слова - не минає... 



                   Зрада... Зрадник... Я!.. Убивця воїна 
                   Старого, котрий не лише мене, 
                   А ще й учителя мого навчав... 
                               ( Пауза). 
                   Коли беззуба та єхидна, тхір, 
                   Що вирізав п' ятсот родинних беїв, 
                   Того дня, як сів на трон, послав мене 
                   На позір ваших орт віддалених 
                   Військових - я й миті сумніву не мав,- 
                   Султан боїться молодого Хана... 
                   А я, між тим, не думав про Султана. 
                   Мене якийсь незнаний жар проймав,- 
                   Передчуття веселої тривоги, 
                   Шал вищий за нестяму перемоги, 
                   З середини надвоє душу рвав,- 
                   Бо в той же час мої зрадливі ноги 
                   Ставали, прикипівши до дороги... 
                   Душа передчувала, розум знав,- 
                   Але я йшов - на пан або пропав,- 
                   І що ж? Господь мене порятував!.. 
                   Авжеж! Найбільше щастя учня в тому, 
                   Аби спасти життя учителю 
                   Своєму - я був гарним учнем, тож 
                   Єдиним вчинком повернув солодкий 
                   Борг за ту гірку науку... Далі що?!. 
                   Мене всі носять на руках? Офіру 
                   Біля ніг складають? Я герой? Ба, ні. 
                   Оточений кільцем озброєної 
                   Варти мій намет, я повзаю в багні, 
                   Аби дістатися до вчителя 
                   Мойого. Я ж бо зрадник. Добре. Так. 
                   Ще, ласка божа, що не стратили 
                   Мене, як тільки я з' явився в Стані - 
                   Я ж бо зрадник, правда? Та чи зрадив я? 
                        ( Крихітна пауза). 
                   Мистецтво виживання між людей 
                   Своїм корінням має споглядання- 
                   Ось приклад: старовинний килим цей- 
                   Огляньте візерунок, гаптування. 
                   Численних кольорів примхливий вир 
                   Кружляє зблизу заплутом безладним; 
                   Звіддалеки ж це незбагненний твір, 
                   Оздоблений мереживом принадним!.. 
                   Так люди всі, мов ниточки шитва... 
                   Чи пам' ять вам ще гідна запорука? 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                   Так я учив тебе... 
 
    Хан. 



 
                                       Учили ви - 
                   Наука жити - прикладна наука!.. 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                   Отож ти за доречне мав прикласти 
                   До старого Хана руки... 
 
                            ( Пауза). 
 
    Хан. 
 
                                           І тепер, 
                   Святиня, котрій присягались ми 
                   Здається вичовганим клаптиком 
                   Пергаменту, чий сувій золотавий 
                   Пополудні згриз бездумний зайда- цап... 
                   Ў як два бескиди єднає прірва, 
                   Так нас тепер єднає слово " зрада"... 
 
    Крилатий Воїн. 
                   Чи тямиш ти, що мовиш? 
 
    Хан. 
                                           Що? Чи тямлю?.. 
                   Та невже, нарешті, мур байдужості 
                   Надтріснув і в щілину вповз хирлявий 
                   Хробачок сумління?.. Вам цікаво, так? 
                   Німотна лють отих сторуких чорних 
                   Демонів, привезених з країв, де ви 
                   Дійшли ученості, відбилася й 
                   На вас - сто рук караючих,- у кожній 
                   Помста. І жодної розкритої 
                   Долоні. Що ж, мовчання демона 
                   Розплати щодо жертви зрозуміле, 
                   Мовчання ж вчителя злочинного 
                   Стосовно учня- злодія - принаймі 
                   Неприроднє. Справді, ви вбачаєте 
                   У смерті сивого старого злочин, 
                   А злочинець я, - тож послідовно 
                   Доконати правосуддя ви не в 
                   Змозі,- що ж лишаїться? - сховати 
                   Душу й розум за удавану стіну 
                   Байдужості від мене - та й потому!.. 
                   А наприкінці ще вибачитись - 
                   То, мовляв, лише провина, примха 
                   Та, що стала на заваді мого 
                   Навчання - і все з кінцем забути!.. 
                   Як легко вірити, що з нас обох 
                   Злочинець тільки я - беззастережно,- 



                   Лише тому хвилину, бачить Бог, 
                   Я майже й сам у це... Та геть... геть... 
геть!.. 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                   Ти збожеволів! 
    Хан. 
 
                                  Вже давно! Відколи 
                   Суть науки вашої второпав! 
                   Мудрець не зводить з килиму очей, 
                   Підноситься, на ньому склавши ноги - 
                   Здіймайтесь над діяннями людей - 
                   І станете серед людей, як боги!.. 
                   Чи міг я, маючи такі знання, 
                   Не вирватись за межі свого кола?! 
                   Скоритися і нидіти спроквола, 
                   Як шкапа в стайні... Зночі до рання 
                   Обхльостувати від комах повіки, 
                   Безсило пхати морду у жрання 
                   Й скорятися... Щоб жерти аж до віку?.. 
                   Не обернути шкапу на коня... 
                   До того ж і думки не комашня - 
                   Байдужі їм і стогони, і крики, 
                   І шкапин хвіст - безглузда маячня; 
                   Недугу цю лікують інші ліки... 
                   О килиме життя, дороговказ, 
                   Стражденному на шлях до порятунку... 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                   І грізний вирок тому, хто хоч раз, 
                   Красу порушив твого візерунку... 
 
                    ( Хан сторопів з несподіванки). 
    Хан. 
 
                   Ну от і все... Найприкріша з образ - 
                   Приймаючи батьківські обладунки, 
                   Казати, що бракує їм прикрас... 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                   Убивство цим не скинути з рахунку. 
    Хан. 
 
                   Та я лише виконував наказ 
                   Науки вашої!.. Її дарунки 
                   Отримав я у спадщину від вас!.. 
                            ( Пауза). 



                   Ви знали, що ховають за лаштунки, 
                   І не знайшли отой химерний лаз 
                   До існування іншого гатунку - 
                   Де дія й совість в дружньому стосунку 
                   Долають власного безсилля сказ... 
                   Зате відкрили очі нам!.. І враз, - 
                   Сурміть у сурми, бийте в тулумбас, 
                   Злодюжку спіймано у мить грабунку! - 
                   Ви склали руки й зрадили всіх нас... 
                   Наука власна стала гірше трунку 
                   І ви втекли, аби спокусник час 
                   До дії не довів злочинну думку... 
                            ( Пауза). 
                   А я злетів над килимом життя! 
                   Я падав низько, підлітав високо, 
                   Я бачив пекло, рай і забуття - 
                   Ніщо не вкрилося від мого ока!.. 
                   Весь люд, від щонайнижчих верств - краде... 
                   Народ у цілковитім зубожінні, 
                   Шукаючи надії, в храми йде,- 
                   Його там обдирають до лушпиння... 
                   Жирують по коморах лихварі, 
                   Січуть за мито, скурвлюється військо, 
                   Сановники збирають хабарі, 
                   Як молоко з отар у стайнях свійських!.. 
                   Обійстя обступає сарана... 
                   Задушена торгівля тяжким митом,- 
                   Здригається країна, йде війна,- 
                   За ласий шмат,- війна із цілим світом!.. 
                   Занепад у мистецтві й ремеслі: 
                   Поети ходять в землю вперши очі,- 
                   Зневіра, страх і сором на чолі,- 
                   Поети для пісень обрали ночі... 
                   І касти, касти створюються скрізь- 
                   Там крамарів, судейських там, придворних,- 
                   Не рушиш з місця, як не змажеш вісь! 
                   Злітає гасло з прапорів їх чорних... 
                   І це столике стадо кавулить 
                   Перед безглуздям будь- якої дії!.. 
                   Ненавиджу... Їх можна тільки вбить- 
                   За те, що вбить дозволили надію... 
                   А що ж Султан? О, прирече Аллах 
                   Його сконати псом в скарбах і миррі,- 
                   Замовив шахівницю він на днях 
                   З кісток дітей Великого Візира... 
                   Найвища каста нижчу їсть живцем, 
                   Рве нижчий клан найнижчого запекло... 
                   Так весь народ, бадьорим табунцем, 
                   Засмоктуючи все, простує в пекло!.. 
                   Знайомий образ, га? Хоч вовком вий - 
                   Від пам' яті й шматочку не відтяти... 



                   Від себе все життя втікали ви, 
                   Невже й від мене будете тікати? 
                   Невже спільнота наша піде пріч, 
                   А хтивий пес державний, з дідьком в згоді, 
                   Віддасть наказ - і в глупу темну ніч 
                   Мене уб' ють при першій же нагоді?!. 
                   О ні, я надто дорого платив, 
                   Щоб в свиті біля нього поруч стати, 
                   Так дорого, що всіх його катів 
                   Розчулила б ота жахлива плата, 
                   Не з того краму віддана ціна - 
                   Аби сконати так - не треба вчиться... 
                   Старий Хан мертвий - це страшна вина. 
                   Я Хан тепер, і задум мій здійсниться. 
                   Мен від скоєного не втекти,- 
                   Спокута з грішником не точить ляси - 
                   Але ви мусите зі мною йти,- 
                   Це ви навчили звіра їсти м' ясо!.. 
                   Якою ж буде відповідь на це? 
                   Кажи, владарю ще одної касти... 
                            ( Пауза). 
                   Мовчиш ти. Навіть заховав лице... 
                   Я вчився у життя, а не в схоласта!.. 
 
    Хан повертається спиною до вчителя. Пауза. Крилатий Воїн 
повіль-   но здіймає чоло. Його очі яріють вогнем  дивовижної   
внутрішньої сили. Язики того полум' я постягаються далі... 
далі... аж доки не             затягують на шиї Хана палаючого 
зашморгу. Хан повільно    обертається. Він раює, купаючись у 
вогні. 
 
    Хан. 
                   Ви щось казали? 
 
    Крилатий Воїн. 
                                    Я сказав, сідай. 
 
    Очі Хана  загубилися  десь в середині і порожні очниці 
зяють    на обличчі. Він крокує на погляд Крилатого Воїна. 
 
    Хан. 
                   О сила... Незбагненна і безмежна... 
                   Приблудне щастя вчителю воздай, 
                   Як віддає він учневі належне, - 
                    ( Сідає навпроти Воїна) 
                   Веди нас, бережи та захищай!.. 
 
    Обличчям Хана  грається  легка усмішка.  Він розплющує очі 
і могутній різкий вогонь поступово  огортає  Крилатого  Воїна. 
    Простір між ними густішає. 
 



    Крилатий Воїн.  
   Ти бачиш все. Кажи. Розповідай! 
 
    Хан. 
   Я знав його... Маленьке хлопченя, 
                   З країни сивих обріїв далеких, - 
                   Там землі чорні і жорстка стерня, 
                   І дивні там птахи живуть - лелеки... 
                   Пісні людей там ширші аніж степ, 
                   А синь очей немовби з неба влита... 
                   Я бачив як навколо все цвіте, 
                   І як все гине, полум' ям сповите... 
                   І ось, крізь чад і гар пробився день, 
                   І з дерева, що небо підпирало, 
                   Зненацька до моїх брудненьких жмень 
                   Маленьке пташеня хирляве впало, - 
                   І зойкнув свІт пташиною в руці! 
                   Беззахисно, пронизливо і тужно... 
                   Пекуча крапля збігла по щоці, 
                   І в серце вдерлась істина бездушно... 
                   Це ж я оте убоге пташеня, 
                   Покинуте всіма людьми на світі... 
                   Або я згину аж на схилі дня, 
                   Або наступної лихої миті... 
                   Єдиний шлях мені й пташині цій, - 
                   Нас кинули обох напризволяще, 
                   Як кидають докупи свіжий гній, 
                   Як кидають зі свистом камінь з пращі!.. 
                   Як переможник, на загальний сміх, 
                   Знічев' я недоспавши на світанку, 
                   В криницю кинув, мов порожній міх, 
                   Мою спаплюжену й побиту мамку!.. 
                   Коли, мій Боже, в житниці твоїй 
                   Найкращі зерна - з колосків пропащих, 
                   Хай вітерець породить буревій, 
                   І я зроблюся кращим з- поміж кращих!.. 
                   Здригнися, земле крові і плачу, 
                   Мене твоє виття потішить псяче, 
                   Коли я до своїх вершин злечу, 
                   Щоб плюнути в твої баньки незрячі!.. 
                   Твоєму вже забракло сил добру, 
                   Його пожерло зло, як вовк худобу, - 
                   Нехай же я навіки доберу 
                   Твої звірячі образ і подобу!.. 
                   А потім... потім я здогнав своїх - 
                   Похід маленьких бранців на чужину... 
                   І, мабуть, з тиждень вишкребти не міг 
                  З- під власних нігтів чорну кров пташину... 
 
    Крилатий Воїн сидить з похиленим чолом. Хан поволі 
приходить до тями, проводить долонею по лобі. 



 
    Хан. 
                   Я щось казав шоно, цієї миті... 
 
    Крилатий Воїн. 
                   Ти зважився приїхати сюди, 
                   Довірившись своїй маленькій свиті? 
                   Сумнівний в тебе захист від біди... 
    Хан. 
            Мене прислав Султан. Він сподівався, 
                   Що ви негайно стратите мене, 
                   Позбавивши усіх загрози з мого 
                   Боку. Він міг би й сам мене убити, 
                   Але краса прилюдної тортури 
                   В присутності учителя мого 
                   Йому, напевно, очі засліпила. 
                            ( Пауза). 
                   Я змалку вас любив, тому й приїхав 
                   Незахищеним до вас. 
 
    Крилатий Воїн. 
                                      А вбитого 
                   Старого Хана ти любив також? 
    Хан. 
 
                   Послухайте... Лише один я знаю, 
                   Як спасти країну, геть знесилену 
                   Податками і хабарями. Цей шлях 
                   Обрав я не на осліп. Зважував 
                   Роками. Султан надвечір завтра 
                   Буде тут. Він впевнений, що я уже 
                   В неволі і загрози не становлю, 
                   Так само, як і ви упевнені, 
                   Що я убивця. А тому він їде 
                   З почотом малим... 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                                     Отож, Султана - 
                   В пекло, військо - до столиці, ну, там, 
                   Вирізати сотні дві придворних, - 
                   І тоді найменший хробачок в норі 
                   Своїй не ворухнеться без вашого 
                   На те наказу! 
 
    Хан. 
                                Так! Військова влада 
                   Справедливості й закону, де кожен 
                   Злодій буде мати кару гідну 
                   Злочину свого. 
 



    Крилатий Воїн. 
                                 А сам Султан? Він 
                   Буде мати кару за оте страшне 
                   Бездонне море крові, яким до 
                   Трону винесло його? ( Пауза). Ви, Хане, 
                   Побудуєте державу, яка 
                   Із вами разом і помре. Помре 
                   В таких жорстоких муках, що орач, 
                   Піднявши з ораниці мідяка 
                   З обличчям вашим, упродовж кількох 
                   Століть плюватись буде й проклинати 
                   Вас. Ви врахували це? 
 
    Хан. 
                                        Як падати - 
                   То з вежі. 
 
    Крилатий Воїн. 
                             Разом з вежею? 
    Хан. 
                                           Збудують 
                   Іншу. 
 
    Крилатий Воїн. 
                        Може гіршу? ( Пауза). 
    Хан. 
                                           Ні. Найгіршу. 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                   А від вас залишиться іще одна 
                   Кривава згадка й... мідяки в землі... 
 
    Хан. 
                   Я крок зробив. Мені вже не спинитись. 
 
    Крилатий Воїн. 
                   Султанові я вірний. 
 
    Хан. 
                                      Я, на жаль, це 
                   Бачу. Та чи вірні ви собі?.. Який 
                   Прекрасний меч. Раніше я його 
                   У вас не бачив... Ні , не розумію... 
                   Я не розумію вас! Що робите 
                   Ви в цій чужинній глушині?! 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                                              Я тут 
                   Для того, щоб грабункові надати 



                   Хоч якусь подобу справжньої війни. 
 
    Хан. 
 
                   О, доброчинність ваша всім відома. 
                   Але ж цей меч коштовний... Він хіба 
                   Не був відібраний у вбитого 
                   Невірного якогось? 
 
    Крилатий Воїн. 
                                     Ні. Його 
                   Не можна ні купити, ні украсти. 
                   Лише у чеснім поєдинку ним 
                   Заволодіти може переможець. 
    Хан. 
                   Ну, а цей перстень ваш? 
 
    Крилатий Воїн. 
                                         Його мені 
                   Віддав убитий вами Хан, коли 
                   Я повернувся в султанат зі Сходу. 
                            ( Пауза). 
                   Я, Хане, мав його з дитинства. 
                            ( Пауза). 
    Хан. 
                                                 Що ж, 
                   Робіть своє, а я вже якось буду!.. 
                      ( Витягає меча з піхов). 
    Крилатий Воїн. 
                   Досить. Ти  отримаєш усе, чого 
                   Бажаєш. 
    Хан. 
                    Але ж я зовсім інше... 
 
        ( Зустрічається очима з Воїном і відводить погляд). 
 
    Крилатий Воїн. 
                   Приведи невірного, узятого 
                   В полон. Знайти його не важко, він, - 
                   Єдиний полонений. 
 
    Хан іде. Несподівано спиняється і обертається до Воїна. 
 
    Хан. 
                                     До речі, 
                   А чому він досі не розп' ятий? 
 
                        Пауза. Виходить. 
 
                              Завіса. 
 



 
                           ДІЯ ДРУГА 
 
    До намету  влітає і падає Полонений.  Весь одяг на ньому 
перетворився на лахміття,  лице страшенно побите,  губи і ясна 
закривавлені. Слідом одразу ж заходить Хан, ретельно обтираючи  
кулаки.  Полонений підводить голову і бадьоро підморгує 
Крилатому Воїнові. Пауза. 
 
    Полонений. 
 
                   Мені вже значно краще, бо за час, 
                   Котрий я згаяв у полоні, ніхто 
                   Мене і пальцем не торкнувсь. Я вже 
                   Був думав, що мене ведуть в гарем, 
                   Але синці і ляпаси, які 
                   Злидарювали в кулаках мого 
                   Поводиря, тепер переселились 
                   Радо на моє обличчя. Вони 
                   Гуртом шепочуть, що мій страж 
                   Стежки вночі, напевно, переплутав. 
                   Де ж гарем? Я хочу цілуватись!.. 
 
    Хан ( благодушно). 
 
                   В Нових Військах нема гаремів, дурню. 
                   ( Робить знак, щоб Полонений встав). 
 
    Полонений. 
 
                   Коли ти знову битимеш мене, 
                   То бий між ніг, - я не стійкий у вірі 
                   Власній і не знаю, що робитиму, 
                   Коли навколо сяде п' ятдесят 
                   Оголених жінок. Принаймні я 
                   Хоч віру збережу... 
 
    Хан. 
 
                                    Ти хочеш, щоб я 
                   Бив тебе лежачого? 
 
    Полонений. 
                                      А ти привів 
                   Мене сюди, щоб бити? 
 
    Хан. 
                                       Ні. 
 
    Полонений. 
 



                                          То, може, 
                   Поцілуймося? 
            ( Хан одним посмиком ставить його на ноги). 
                   Е, ні, ти значно 
                   Вище мого заду. 
 
    Хан. 
 
                                  Досить. Збережи 
                   Свій зад для передсмертної молитви. 
 
    Полонений ( вклоняється). 
                   Гучна напевно та молитва буде... 
 
    Обидва приязно всміхаються один одному.  Хан відступає. 
Пауза. Полонений переводить погляд на Крилатого Воїна. 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                   Моє ім' я - Крилатий Воїн. Ти, 
                   Напевно, чув. 
 
    Полонений. 
 
                                О, так! Я, нині саме 
                   Прагнув вам підрізати ті крильця, 
                   Але ви їх підрізали мені. 
 
    Крилатий Воїн. 
                   Поразка - річ звичайна на війні. 
 
    Полонений. 
                   І з цим я мушу згодитись. Дарма 
                   В моєму війську слава йшла, буцімто 
                   Я дотепник надзвичайний - тепер 
                   Немає ані війська, ані слави, - 
                   Є лише звичайний полонений. 
 
    Крилатий Воїн. 
                   Я не беру нікого у полон. 
 
    Полонений. 
                   Виходить, я- таки незвичний бранець? 
                   Може статися й державної ваги? 
                   Мене це тішить. Але я бажаю 
                   Знати, що ж такого незвичайного 
                   В мені? Хоча б для того, щоб у вічі 
                   Дурням пил пускати в цій святій війні!.. 
 
    Крилатий Воїн. 
 



                   Твоя предивна балакучість. Ти 
                   Завжди такий? 
 
    Полонений. 
 
                                 Завжди. Ба, навіть уві 
                   Сні. 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                        Однак, я маю гадку, вправний кат, 
                   Ні разу не всміхнеться з твого глуму, 
                   Бо кількість мук безмежна, і вони 
                   Розчавлять дотепи твої відразу. 
 
    Полонений. 
 
                   Що ви! Що ви! Коли уламок спису 
                   З мого черева у війську якось 
                   Хлопці витягали, гадав я, що 
                   Здурію з муки. Я кричав, що Бога 
                   Нашого уже давно розп' яли, 
                   І мук його не винести мені, 
                   Однак, вони не слухали, дурні... 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                   То що ж, на кін твоє життя я ставлю! 
                   Як будеш вірним ти собі й надалі, - 
                   Життя своє отримаєш назад; 
                   Коли замовкнеш - ти його програєш. 
 
    Полонений. 
 
                   Згода. 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                                Ким в твоєму війську є той 
                   Воїн, що носить на мізинці перстня? 
                       ( Невелика пауза). 
                   Ти йому сьогодні спину захищав. 
                            ( Пауза). 
 
               Хан знімає з пояса шаблю в піхвах. 
 
    Полонений ( усміхається). 
                      Програв. 
 
    Крилатий Воїн ( хитнув головою). 
                           Поглянь, ти впізнаєш цей перстень? 



 
    Піднімає руку,  стиснуту в кулак, - на мізинці перстень. 
Полонений миттєво змінюється.  Щезає  недбала  постава,  
з' являється загнаний звір. 
 
    Полонений. 
                   Ти убив його! Убив! 
 
    Кидається на Крилатого  Воїна.  Хан  одним  ударом  шаблі  
в піх- вах збиває його з ніг. Полонений лежить нерухомо. 
 
    Хан. 
                                       Це був отой 
                   Невірний, що поранив вас? Ну, з перснем? 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                   Так. 
    Хан. 
 
                       Коли я налетів на нього, 
                   Він незвично якось боронився, 
                   Якось неуважно, заглядав мені 
                   За спину, ніби я щось затулив і 
                   Посміхався... Певно думав, що завдав 
                   Смертельного удару вам, і  прагнув 
                   З насолодою дізнатись при мені, 
                   Як зможете ви смерть зустріти. 
 
    Крилатий Воїн. 
                                                 Ні... 
                   Він прагнув взнати, як я зможу жити... 
    Хан. 
                   Жити? Я не розумію вас. 
 
    Крилатий Воїн. 
                                               Я дав 
                   Йому поранити себе. 
 
    Хан. 
 
                                       Навіщо? 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                   Ради іншої у мене не було, 
                   Я був нездатний навіть боронитись. 
 
    Хан. 
 
                   Але він не такий вже й спритний воїн! 



                   Я ганяв його крізь все бойовище, 
                   А він лише уважно захищався... 
    Крилатий Воїн. 
 
                   Це ще один важливий знак для мене. 
                   Розв' яжи його. Приходить він до 
                   Тями. 
 
    Хан бездумно витягає шаблю і звільняє зв' язані руки  
Полоненого. Полонений сідає і хапається руками за розбиту 
голову. Далі переводить погляд на Крилатого Воїна. 
 
    Полонений. 
                        Ти убив його!.. Безстрашний мій 
                   Ватаг!.. Прокляття на твої криваві 
                   Руки! 
 
    Крилатий Воїн. 
                        Зупинися. Твій Ватаг - живий. 
                   А перстень цей завжди був мій, слова 
                   Мої подальші цьому запорука. 
                   Прийди до тями й вислухай мене. 
                            ( Пауза). 
                   Тебе негайно виведуть зі Стану, 
                   Ти будеш вільний, з тим аби до рана 
                   Знайти Ватага свого й привести 
                   Його на  поле  битви.  З мого боку 
                   Перешкод не буде, -  ані стеження, 
                   Ані облоги. Ти маєш сильні 
                   Й витривалі ноги. У них моя 
                   Надія. Пам' ятай, як зблідне ніч, 
                   Я прийду. Сам. Без засідки й підмоги, 
                   Бо мушу з ним зустрітись віч- на- віч. 
 
    Полонений. 
                   Чому я маю все оте робити? 
 
    Крилатий Воїн. 
                   Тому, що ти напевно любиш жити, 
                   А ще тому, що ти ненавидиш 
                   Мене... 
    Хан. 
 
                          Учителю, послухайте, 
                   Це необачно... Гляньте йому в очі, - 
                   Він же прийде не сам... 
 
    Крилатий Воїн. 
 
                                           А хоч би й так? 
                   Яка тобі різниця? 



 
    Хан. 
 
                                     Ви хочете 
                   Загинути? Сконати хочете? 
                   Зогнити просто неба там, на полі? 
                   Але чому, чому? Чому?! Чому?!! 
 
    Крилатий Воїн. 
                   Я слово дав, що ти отримаєш 
                   Усе, і не зміню своєї волі. 
 
    Хан. 
                   " Отримаєш усе"?.. Але якою 
                   Дикою, жахливою ціною?! 
                   Я тут не для того, щоб убити вас! 
                   Я не дозволю... 
 
    Крилатий Воїн. 
                                  Не дозволиш? Не 
                   Дозволиш?! Не влаштовує ціна?! 
   ( Один блискавичний рух і Крилатий Воїн опиняється біля 
Хана). 
                   Здається, ти мав намір впасти з вежі? 
                   То будуй її! Найменший камінець, 
                   Вмочивши у кривавий розчин, 
                   Ти власноручно закладеш в цей мур! 
                   І будеш особисто стежити, 
                   Як від землі до неба виростає 
                   Нагромадження величне з крові й вбивств! 
                   А як впадеш, тоді й ціну згадаш... 
 
    Раптово лунає вибух реготу.  Це регоче  Полонений.  Його  
аж тру- сить, він  не  в змозі навіть сидіти на підлозі й 
лягає. Потім заспокою- ється, сідає, витираючи сльози. Хан і 
Крилатий  Воїн завмерли. 
 
    Полонений. 
                   Надію мав довести вам, що вмру 
                   Я, сміючись над будь- яким знущанням, 
                   Але ж не можна так знущатись наді 
                   Мною. Смерть від сміху. Це, воістину, 
                   Жахливо. ( Встає, ледь вклоняється.) 
                   Здається, я вас зрозумів. 
 
             Крилатий Воїн підходить до Полоненого 
 
    Крилатий Воїн. 
                   Ти бачив наш двобій... 
              ( Полонений ледь вклоняється. Пауза). 
                                         То, може, знаєш 



                   Іншу раду?.. 
 
    Пауза. Полонений  дуже  повільно  хитає  головою  - 
вправо,  вліво. 
 
    Крилатий Воїн ( схиляє чоло.) 
                               Що ж, нехай же буде так. 
                    ( Повертається до Хана). 
 
    Хан ( дивиться з- під лоба). 
                   Дарма ви ображаїте мене... 
 
    Крилатий Воїн. 
                   Ти виведеш його зі Стану. Це - 
                   Наказ. Повторювати я не стану. 
        ( Полонений зрушує з місця. Хан, похиливши голову, 
                       виходить за ним.) 
 
    Крилатий Воїн. 
                   Ну от і все. Всі підсумки підбиті. 
                   Як ниє і пече ця рана прикра... 
                   Втім, це ненадовго. Першим птахом 
                   Вже свистить убивчий ранок, женучи 
                   Й пришпорюючи швидкоплинну ніч. 
                   Несе він досконале лікування. 
                   Якраз для тих, кому вже остогидли 
                   Перев' язки. Для смертельно хворих. 
                   Але, чи справді хочу я тих ліків? 
                   Мара... Облиш мене... Розвійся морок! 
                   Мене учили бити так, щоб ворог 
                   Втрачав сам дух життя. В земних просторах 
                   Не існує дужчого нічого. 
                   Цей дух усюди чинить опір смерті. 
                   Звір, загнаний у кут на побиття, 
                   Лишаючи тіла ловців роздерті 
                   З облоги переможцем вислизає - 
                   Бо дух життя над смертю владу має, - 
                   Звір прагне жити - і перемагає... 
                   Що в світі може змусити його 
                   Сховати зброю - ікла й кігті грізні? 
                   Скорити войовничу лють гарчання 
                   І, кинувши свою веселу зграю, 
                   Піти на вірну згубу, без вагання, 
                   Туди де списів гостряки залізні, 
                   Піднявши труп юрбі на споглядання 
                   Його живцем наскрізь попрошивають? 
                   З яких причин облишить він пручання? 
                   Ні бог, ні звўр таких причин не знають... 
                   І я не виняток... Звір пране жити - 
                   Тож мусить власну шкіру захистити. 
                            ( Пауза). 



                   Усе навколо мирним сном сповите, 
                   Усюди спокій і краса, і лад, - 
                   Так безтурботне колосіє жито, 
                   Коли вгорі збирається на град. 
                   І знов чийогось задуму служниця 
                   Плете тенета долі волосінь - 
                   Невловна, як весняна блискавиця, 
                   І невідступна, наче власна тінь. 
                   О, як я мріяв край її вхопити 
                   І бігти з нею разом в далечінь, - 
                   Щоб того невідомого зустріти, 
                   Хто звив моєї долі волосінь... 
                   Яка душа повинна бути в того, 
                   Хто вигадав усе, що тут було... 
                            ( Пауза). 
                   Живуче жито тягнеться до Бога - 
                   Побите градом жито полягло... 
                   І ось людина - ані Бог, ні звір - 
                   Погонич і раба своєї суті, - 
                   За мить втрачає віру, губить зір, 
                   Єство своє розгледівши у скруті, 
                   І крутиться, немов сліпе щеня, 
                   Щоб в темряві за хвіст себе вкусити - 
                   Коли вже не подужати коня - 
                   То хоч себе від себе захистити... 
                   Однак, нехай думки мої заснуть, - 
                   Немає в них ні ладу, ні спочинку... 
                   О Господи! Яви нам власну суть, 
                   Коли стаєм на роздоріжжя вчинку!.. 
     ( Після тривалої паузи).  Я 
                   Від руйнівних бажань і пристрастей 
                   Своє життя очистив. Цілковитий 
                   Спокій поселив я в нім. То звідки ж 
                   Відчуття провини? Ще й такої 
                   Що я б за краще мав зарубаним 
                   Лежати, аніж бодай хоч мить іще 
                   Її на собі відчувати? Отож, 
                   Виходить, спокій мій - ніщо? Від смерті 
                   Я не бігав, бо напевно знаю - 
                   Смерть - така ж подія, як народження. 
                   Початок і кінець.  Між ними мудра 
                   І спокІйна воля. Чому ж тоді 
                   Рої невірних дикунів на полі 
                   Вмирають з тихим мерехтінням щастя 
                   У примружених очах? Так, ніби 
                   Смерть для них лише початок... Чого? 
                   Що відкривається їм в смертну мить 
                   Такого, що робить смерть щасливою? 
                   Чи є в житті моєму щось подібне, 
                   За що я міг би так померти? ( Пауза). Ні... 
                   Хіба що та провина незбагненна, 



                   Яку мій ворог незнайомий знав 
                   І бачив достеменно, та не схотів 
                   Мене звільнити смертю... Пташеня... 
                   Маленьке пташеня, котре я вирвав 
                   З низки спогадів забутих мого 
                   Учня... Я на нього схожий... Чи злетів 
                   Я? Чи злетів?.. Хто відповісти може?.. 
 
                         Затемнення. 
   Кінець першої частини трилогії. 

 


