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     ДІЯ ПЕРША 
 

Осквернений храм: залишки старовинних фресок, 
золотавий шматок вівтаря, понівечене панікадило, чавунна 
брама. Центральна стіна в залізних риштуваннях. Осторонь 
сервірований довгий стіл, прикритий целофановою плівкою. 
На риштуваннях працюють волонтери- реставратори. Поруч 
Брамник і Чаклунка обережно розчищають настінний живопис: 
з- під штукатурки поступово з’ являється древня фреска. 
Реставратори залишають свою роботу, скупчуються біля 
фрески. 
                                                                                                                       

РЕСТАВРАТОРИ.  - А ну, порівняйте з обличчям Ісуса. 
- Зовсім різні манери. 
- Очевидно, ця ікона писана на два- три сторіччя  

пізніше. 
- Який же то святий, не можу зрозуміти... 

БРАМНИК.   Це не божий лик. 
        І не ікона. 
        Це знаєте хто? 
        Григорій Савич Сковорода. 
ЧАКЛУНКА ( глузливо). А це його вірші ( читає з папірця).  
   “ Дві криниці – дві безодні, 
   Тут моя жива вода. 
   У твоїх очах, Чаклунко, 
   І надія, і біда.” 
БРАМНИК. Чого смієшся ? Це він мені шепнув, що ти – чаклунка, 
Григорій Савич. 
ЧАКЛУНКА. А він тобі не шепнув, чи дадуть гроші на 
реставрацію? 
РЕСТАВРАТОРИ.  - Невже Сковорода? 

- Чому Сковорода? 
- Хіба він тут бував? 
- Студент Сковородою марить. 

ЧАКЛУНКА ( у бік Брамника). Студент? Чотири дні вже відчиняє 
браму. 
РЕСТАВРАТОРИ.  - Брамник і Чаклунка! 

- Ромео і Джульєтта! 
- Ходім,  не будем заважати. 

 
Всі якийсь час зосереджено працюють. 

 
БРАМНИК ( несподівано заспівав).    

Дві криниці , дві безодні 
   Тут моя жива вода. 
   У твоїх очах, Чаклунко,  
   І надія, і біда. 
ЧАКЛУНКА ( іронічно).   

Наче птаха на твій голос  
   Світ за очі полечу  
   На твою непогасиму  
   Зачаровану свічу. 
БРАМНИК.  Я в одному гірко каюсь, 
   Лиш один у мене гріх, 
   Що тебе поцілувати... 
ЧАКЛУНКА.  За чотири дні не встиг. 



 
БРАМНИК.      Чи то усміх, чи то квітка 
   На устах твоїх завжди. 
ОБОЄ.   Дай мені води живої 
   Бо загину від жаги. 
РЕСТАВРАТОРИ.  - Води, води! 
   - А може краще пива? 
   - Фанти, пепсі, пива! 
   - Пива, пива! 
 
 З гуркотом розчиняється важка чавунна брама, вривається 
команда МЕЦЕНАТА ( без отамана. Він з' явиться через хвилину. 
Сам – один). 
ЛАБУХИ ( хором). Хто цей храм оскверняє? 
    Хто тут  пива  волає?  
ПЕРШИЙ МУЗИКА.  Як же не соромно, ай- яй- яй, поважні дядьки!  
ДРУГИЙ МУЗИКА.  Перетворили храм на збіговисько алкашів! 
ЛАБУХИ ( хором). „ Пива! Пива! Пива!” 
РЕСТАВРАТОРИ. - Хлопці, заждіть. 
   - Які алкаші? 
   - Ми - реставратори! 
   - Ми Сковороду відкрили! 
МУЗИКА- ЗДОРОВАНЬ ( трагічно). Фарисеї! Вони Сковороду відкрили! 
Геть із храму!  
 
 Бійка. Реставраторів женуть із храму. 

Отоді й з' являється ВІН. 
 

МЕЦЕНАТ. Тихо! Тихо! Люди добрі, побійтеся Бога! Зупиніться! 
 
    Реставраторів прогнали. 
 
( Побачив Чаклунку). Вас не зачепили? Боже мій, така дівчина, я  
б цього не переніс. ( Кричить). Негайно припиніть! Ви хто, 
бандити чи музиканти? Ви... ( уздрів фреску). Невже? Не може  
бути... ( Лізе на риштування, простягнувши руку Чаклунці). 
 
 Та замість дівчини руку подав Брамник. 
 
( Побожно вдивляється у фреску). Григорію Савичу, це ти? Знову  
ти?  
МУЗИКИ ( знизу - і без гумору). - Григорій Савич? 
   - Грицько? 
   - Це той, Григір? 
   - Художній керівник? 
МЕЦЕНАТ ( з праведним гнівом декламує – а ля провідник з  
амвону). 
 На світі білому в прадавнії літа 
 На Україні жив поет Сковорода. 
ЧАКЛУНКА ( жест у бік Брамника). О, це до нього! 
 
БРАМНИК ( клацнув пальцями).  Фонограму!    
 
    Музика. 
 
( Співає).   На світі білому 



    В прадавнії літа  
    На Україні жив поет Сковорода, 
    Вірші складав і по дорогах мандрував, 
    Ще й отакої пісні дивної співав... 
 
    Присутні в храмі підхоплюють: 
 

О селянський милий   
    Любий мій покою, 
    О зелений луже  
    Понад грай- водою, 
    Куші мої райські  
    Звабо і спокусо 
    Ти пливи, мій човен, 
    В гавань до Ісуса. 
 
    Була у нього філософія проста: 
    Людина, що не коїть лиха – то свята. 
    Яка різниця – еллін ти чи іудей, 
    Аби людиною ти був поміж людей. 
 
    О селянський милий... 
 
    Йому вклонилися і Лавра, і пани, 
    А він тікав у поле чисте на лани. 
    І в заповіті для нащадків написав 
    Про те , що „... світ ловив, та не спіймав”. 
 
                    О селянський милий... 
 
   Влітає захеканий КОНФЕРАНСЬЄ – і з ходу в бій: 
 
КОНФЕРАНСЬЄ: Любі друзі, шановна публіко, красно вітаємо! Наша 
національна культура і туризм нарешті породили славнозвісну 
театральну  групу, яка сховалася за хитрою назвою „ Сковорода”. 
Що таке сковорода, знають усі. Хто такий Сковорода, не знає 
ніхто. Ось чому наші спонсори ( жест у бік Мецената) не пожаліли 
ні грошей, ні здоров' я, ні вишуканих наїдків, не кажучи вже 
про напої! І як наслідок – все, що ви побачите і почуєте... Ми 
нині мусимо знайти образ і символ, форму і зміст, емблему 
нашої групи, а саме вищезгадану сковороду. Тобто той пан 
артист, той містер ікс, який нині буде визнаний найкращим 
Сковородою, прикрасить собою і футболки, і шорти , і барабани, 
й афіші, і білизну топ- моделей, і головне! – бігборди!.. Я 
нікого не забув? 
МУЗИКИ ( грають і співають). Він нікого не забув, 
          Він нікого не забув, 
      Тарам- бам- бам, 
      Тарам- бум- бум. 
КОНФЕРАНСЬЄ ( й собі імпровізує на тему відомої арії). 
     Ти заряджайся  
     Конкурс буде суворий... 
МЕЦЕНАТ( перериває). Конкретно! 
КОНФЕРАНСЬЄ ( мелодекламація). 
     На конкурс прибуло 
     Тринадцять претендентів, 



     І кожен по дві пляшки 
     На честь журі приніс. 
     Тому робота буде гаряча й продуктивна— 
     Давайте, наливайте - 
     Гряде НОВЕЛА ПЕРША: „ ПРИВИД”  
 ( Жест у бік верхнього поверху риштувань, де зринає привид 
Сковороди). 

 
НОВЕЛА ПЕРША: „ ПРИВИД”  

 
 МЕЦЕНАТ ( до привиду, як до старого знайомого).  Ох, ти ж і  
гепнешся! 
     Гуркіт у чавунну браму. 
 
ВСІ ( приглушено й ритмічно). Тихо, тихо, тихо. 
      Там – юрба. 
      Мітингують, 
      Галасують... 
МЕЦЕНАТ. Ти знову тут, Сковорода? На конкурс завітав? Чи як? 
ВСІ. - Сковорода?  
 - Яка сковорода? 
 - Чом не макітра? 

- І не каструля?.. 
МЕЦЕНАТ. Я не вірю в привиди. 

 Я вірю в переодягнених стукачів! 
 Я питаю: чого тобі треба від мене? 
 Ти ходиш за мною, як тінь. 
 Ти лізеш до ліжка, до баби, до чарки. 
 Ти лізеш у душу! 

СОЛІСТИ І ХОР.    -  Лізе, лізе!  
   -  Хто там лізе? 

-  Хто до Лізи? 
-  Не долізе? 
-  Привид лізе 
-  Із валізи  
-  Криза лізе? 
-  Та не криза – привид лізе!  
-  А я кажу, криза лізе! 
-  Та ні дядьку, 
-  Привид лазить, 
-  Лазить стерьво по Європі... 
-  Ти на кого натякаєш? 
-  На скінхендів? 
-  Чи Алькайду? 
-  Купив я „ Майн камфа” 
-  Біля поштамта. 
-  А от криза кажу, лізе!  
-  І без візи!  
-  Ізя Грицю 
-  Зробить візу! 
-  Ох і логіка! 
-  Залізо! 
-  Не кажіть, 
-  Самі сюрпризи. 

 
МЕЦЕНАТ( до привиду).    Один на воза вліз— 



      Це я, я вліз. 
     А решта тягне віз. 
     І ти потягнеш,  
     Приблудо голомоза! 
     Я тебе запряжу!   
     Григорію Савичу, 
     Ти станеш емблемою  нашого воза! 
 

Привид щезає. У раптовій тиші – царствений жіночий 
голос з німецьким акцентом. 

 
ЖІНОЧИЙ ГОЛОС: Скашітє нам, Скофорода, а почему ви такой 
чорни? 
ХОР ( чоловіки). Ваша величність, 
    Про це іще рано. 
 
     Чавунний грюкіт. 
 
ХОР( жінки).  Тихо, тихо.  
    Вони завалять браму! 
 

У відповідь - чавунний грюкіт та какофонія в 
оркестрі. Диригент стукає паличкою по рампі - тиша в 
оркестрі, але водночас новий вибух чавунного грюкоту. 

 
ХОР І СОЛІСТИ.   - Стукають, грюкають... 
     - Волають, як на Майдані... 
     - Чєго ім только надо?   
     - Їх тягнуть у Європу, 
     - А їм, бач, храм старий...    
     - Хіба замало їм нових набудували? 
     - А чи футбола їм замало? 
     - Та який у нас футбол? 
     - Румунський чи африканський? 
     - Прошу на трибуну! 
     - Тихо, тихо, постривайте,  
     - мікрофони не ламайте! 
     - Ой, панове депутати! 
     - Ой, та совість майте! 
     - Храм, храм, а нащо? 
     - Скільки того храму? 
     - Одна руїна. 
     - Стукайте, стукайте! 
     - Бідна Україна! 
     - Нема де співати... 
     - Репетувати... 
     - Вот как мы объявим забастовку! 
     - До основанья, а затем... 
     - Тогда вы запоете " Со святыми  
     упокой..." 
  
МЕЦЕНАТ.   Ти чуєш їх, Сковорода? 
   Живіт волає, а не розум. 
   Народ вкраїнський хоче їсти 
   Своїх курей здорових -  
   І нащо музика твоя? 



СОЛІСТИ І ХОР. Він знов своєї затягнув: 
   " Сковорода, сковорода!" 
   - Давай про сахар і бєнзін! 
   - Навіщо нам сковорода,  
   Як не вродить картопля? 
   - Панове- товариші, яка ми рада - 
   Художня чи аграрна? 
МЕЦЕНАТ( співає на сентиментальний естрадний мотив). 
   Дайте трохи кави, 
   А може, і горілки, бо кава не бере... 
 

Зупинивши його владним жестом, Д и р и г е н т прямує 
на своє місце за пультом, вишукано вклоняється публіці і 
подає знак оркестрові – лунає класична інтерпретація 
вищезгаданого опусу. 

МЕЦЕНАТ ( арія в суворо класичній манері). 
   Дайте трохи кави,  
   дайте трохи кави,  
   а, може, і горіли, бо кава не бере. 
   Я вас прошу, пані, 
   з вами так цікаво,  
   ви не полишайте, як молодість, мене. 
    Кафе „ Троянда” – 
    мрійне полум’ я свічі,    
    моя красуне, 
    ви – пелюстка у ночі. 
    Кафе „ Троянда”... 
    Не для мене юнь цвіте, 
    але сьогодні 
    хай що буде – те й буде!  
   Тільки в стилі ретро, 
   тільки в стилі ретро 
   цілий вечір ніжно гра саксофоніст. 
   Не працює метро, 
   не працює метро, 
   але, прошу пані, на площі жде таксист. 
    Кафе „ Троянда”... 
   З вами так цікаво, 
   з вами так цікаво, 
   ми знайшли сьогодні стільки спільних тем. 
   Чемно прошу, пані. 
   Вам додому, пані?.. 
   Але, пані... пані... ось де мій готель... 
    Кафе „ Троянда”... 
 

Співаючи, М е ц е н а т жестами запрошує всіх до 
столу, передає пляшки в оркестр. Невідомо, куди б воно 
зайшло, якби на риштуванні не зринув юний Б р а м н и к. 

 
МЕЦЕНАТ І ХОР ( спів а-capella). 
    Гей, це хто? Іще один Сковорода? 
    Юначе, до столу! 
    Запрошує тебе відомий меценат, 
    Усім міністрам кум і сват. 
    
    Кличу я тебе: спускайся, 



    Пригощайся, ну, давай –  
    Шлях до справжнього мистецтва 
    Через шлунок завжди йде! 

Б р а м н и к штовхає ногою згорток: падаючи, він з 
дзенькотом розгортається – це довге полотнище з написом:  

  Конкурс МІСТЕР СКОВОРОДА   
 і з гітарою замість противаги. Б р а м н и к зникає. 
МЕЦЕНАТ. А щоб ти пропав зі своїм Сковородою! 
КОНФЕРАНСЬЄ ( пародія на відому арію з „ Паяців”).   
     І ось ми починаєм... 
ХОР.     Та ми вже почали... 
КОНФЕРАНСЬЄ.   Всі заряджайтесь -  
     Конкурс буде суворий. 
     Нам нині треба знайти Сковороду. 
     Він має стати і символом, і знаком 
     Лютої зграї оперних динозаврів. 

Прокручуючи плівку, звукооператор випадково увімкнув 
попередній запис: 

ХОР ( фонограма).  Була у нього філософія проста: 
     людина, що не коїть лиха - то свята. 
     Яка різниця - еллін ти чи іудей, 
     аби людиною ти був поміж людей. 
ХТОСЬ( у сучасному одязі). Вы совершенно правы! Первым 
космополитом был Иисус Христос. Он заявил, что неважно, кто ты 
- эллин или иудей, главное - чтобы ты был хорошим 
христианином. Вот почему космополитические ценности я ставлю 
выше всех национальных! 
МЕЦЕНАТ. Шановний, ми ж не про це співаємо! А ну, як воно далі 
записалося?  
 З а п и с: повтор " О селянський милий"... ( Та на відміну 
від попереднього хорового виконання – це солоспів). 
  Німа сцена. 

 Перемотка плівки, гидотне вищання і раптом тиха 
хоральна музика. На її фоні були встановлені декорації 
учбового класу Києво- Могилянської академії, з' явилися 
спудеї і бородатий Батюшка виніс таблицю з написом:  

КИЄВО- МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ  
   НОВЕЛА ДРУГА: АКАДЕМІЯ 
 

Семінаристи виконують старовинний хорал. 
Не витримавши занудного співу, один із семінаристів - 

це Сковорода - вискочив на стіл і воістину козацьким 
голосом утнув: 

 
     БАБА І ГОНЧАР 
    
  Спільно з пантомімою спудеїв. 
 
СКОВОРОДА.   На риночку, на базарі 
    Баба горщик купувала, 
    купувала та й питала 
    молодого Гончара: 
    „ Ти скажи мені, Гончаре, 
    ти скажи мені, синашу, 
    а по чому сей найкращий 
    з квіточками на щоці?” 



    - Давай , бабо, копійчину,  
    та й ховай в свою торбину 
    гарний сей, що впав у вічі,  
    з квіточками на щоці... 
     Той найкращий горщик –  
     де смачніше борщик, 
     а за гарне личко 
     люблять молодичку. 

  - А за того, за гидкого  
нечепуренка кривого 
скільки візьмеш, мій Гончаре, 
за опудало таке? 
-  А за цього, за гидкого 

  Три копійки дай, небого. 
 Горщик вухами шукають,  
 ти послухай, як гуде!   

        Той найкращий горщик –  
     де смачніше борщик, 
     а за гарне личко 
     люблять молодичку. 
 

Захоплені бунтарською мелодією, б у р с а к и 
кидаються в шалений танок. 

Натовп біля столу мимоволі потягнувся до них – і от 
ми вже на строкатому стоголосому базарі древнього 
київського Подолу. 

 
СКОВОРОДА( на возі, тобто у дитячій колясці для близнюків). 
 

А за того, за гидкого... 
Нечепуренка кривого 
скільки візьмеш, мій Гончаре, 
за опудало таке? 

                         - А за цього, за гидкого... 
ХОР.  - Горщик- борщик... 

- Про що воно співає... 
- Та це ж за мотивами байок Сковороди!.. 
- Країна пропадає... 
- Порядку в ній немає... 
- Сало в Харкові – на вагу золота... 
- Скрізь мафія гуляє... 
- А воно - за мотивами співає, худоба! 
- І парасольки всі течуть! 
- Де ви бачили парасольки? 
- Та був же колись фільм „ Шербурзькі парасольки”. 
 
За співаками уважно слідкує пан у пишній перуці ( це 

Меценат). Врешті він подає знак - і все навколо міняється: 
дядьки міняють кресані на пишні перуки, тітки – сиріч 
базарні перекупки – стають фрейлінами, а розгорнуті 
лубкові „ килими” довершують „ народження” - 

 
      ТРЕТЬОЇ  НОВЕЛИ: „ САНКТ- ПЕТЕРБУРГ” 
 

І знову класична опера. 
 



КОНФЕРАНСЬЄ. Ваше превосходительство, 
             Нові співаки для придворної капели. 

        І всі, як один, - малороси.( Представляє співаків). 
Макітра, Кочерга, Галушка, Руденко, Нестеренко, Кобзон. А 
оце - Грицько Сковорода. 

 
СКОВОРОДА І СПІВАКИ. 
                  Чуєш, брате, голос мій журавлиний, 
                  Чуєш, брате, голос мій з України? 
                  Чи живеш ти вдалині, як чужинець, 
                  Маєш хату, чи ти лиш у гостині? 
                  А на кручах на співучих – явори  
                  Зеленіють край дніпрової води. 
                  І шумлять вони в сумний і добрий час, 
                  І надія повертається до нас. 
                  Там- отам, на піднебесному колі  
                  По шляхах Чумацьких котяться долі, 
                  Дай- то, Боже, їм не впасти додолу. 
                  А на кручах на співучих – явори... 
                  А пісні мої повиті журбою, 
                  Серце плаче, брате мій, за тобою. 
                  Калинові грона – крові краплини, 
                  Чуєш, брате, голос мій журавлиний... 
                  А на кручах на співучих – явори... 
 
ПРИДВОРНІ( мелодекламація). 

- Хорошо поют хохлы.                   
               - Давєча жєрєбца купіл. Сєрий в яблоках. 

- А ви замєтілі, граф Кочубєй весь вечєр нє 
прісел. Із- за, хі- хі, гемороя. 

               - А что оні ещьо могут, еті малороси? 
               - А нічаво. Єдят галушкі да поють. 
               - Дікарі, арапи, только бєлиє. 
               - Однако, говорят, акадємія у ніх своя імєєтся. 
               - Імєєтся: дікарская, хі- хі- хі... 
 

Поки хохли чарували придворних своїми голосами, одна 
з фрейлін безцеремонно придивлялася до Сковороди. Врешті, 
не дочекалася кінця співу, подала знак своїм холопам, ті 
підхопили Григорія Савича під руки й понесли в будуар на 
другий поверх... риштування. Зачарований піснею, Сковорода 
між тим  не припиняв виводити. Співав він ще й тоді, коли 
холопи зняли з нього чоботи і вставили  в руки келиха, і 
навіть коли всадовили йому на коліна красуню фрейліну... 

 
ХОР.   - Де Грицько? 
          - У гречку скочив. 
          - Ач, який, ач, який - 

Причалапав світ за очі  
          І тепер посеред ночі  
          Залишився сам на сам  
          Із грудастою мадам. 
          - Мо’, залишить трохи нам, 
          Своїм кревним землякам? 
 
БОЖЕСТВЕННИЙ  ТЕНОР( соло). 



Оце, мабуть, п’ є сивуху, 
Поруч нього сала шмат... 

БАРИТОН ( соло). 
А як добре відкохає , 

            Чоботи юхтові дасть... 
БАС ( соло). 

Чоботи у нього справні, 
Хай краще – кожуха... 

СКОВОРОДА( з хтивою фрейліною на колінах співає). 
Ой ти, птичко желтобоко, 
Не клади гнезда високо! 
Клади на зеленой травке, 
На молоденькой муравке. 
От ястреб над головою 
Висит, хочет ухватить, 
Вашею живет он кровью. 

            От, от! Когти  он острит! 
ХОР.    Чоботи у нього справні, 

Хай би краще - кожуха... 
СКОВОРОДА( в той час, як фурія зриває з нього сорочку, 
рецитує). 

Возри! Се дева стоит, чиста утробой матери!.. 
          Яблоко, змій, мір, луна под ее ногами. 
          Яблоком являється плотска сласть безчестна, 

В кую влечет, как змій, плоть хитра и прелестна. 
... Победи сія! Христос в тебе вселится! 
Будь как дева, чист: мудрость в сластях не местится. 

ХОР.     Чоботи у нього справні, 
            Хай би краще - кожуха... 
  

І тут же, уздрівши велике явлення, хор репетує: 
ХОР.            Царіца! Матушка! 
 

Готесково- урочистий вихід Цариці- Чаклунки – і після 
відповідної придворної пантоміми, її ж, Цариці, оперна 
арія. 

 
ЦАРИЦЯ.  Софья- Августа- Федерика, 

Фатер мой был Голыштинский принц, 
А теперь я зовусь великой 
Предо мною все пали ниц. 
А теперь я – Екатерина,  
Государыня и гроза, 
И трепещут вокруг мужчины, 
И не смеют поднять глаза. 
 
Императрица,  
Императрица -   
Семирамида этих северных краев. 
 
Императрица  
Екатерина… 
Моей звездой всегда была любовь! 
 
Фавориты и  кавалеры 
Исполняют свой долг сполна. 



От Суворова до Вольтера 
Всех подряд я вела с ума. 
 
Император собой гордится, 
Коль  врага он прогонит прочь. 
Но царица, тогда царица, 
Если ей покорилась ночь. 
 
Императрица, 
Императрица... 

 
СКОВОРОДА ( врешті уторопав). Ой, подалі від гріха!( Стрибає на 
натягнуту хором ряднину). 

Так, у ряднині його, чергового конкурсанта, й 
відносять до столу журі. 

МЕЦЕНАТ. Оце ми тут у журі пожурилися і вирішили: сумно, 
товариші! Сковорода - національний герой, філософ, епічна 
постать – і злякатися труднощів?! І без чобіт у вікно?! Що він 
нам покаже, такий Сковорода? Що в нього є... за душею? 
ХОР.    Той, хто жінку зневажає, 

   добрим людям серце крає, 
    з ним морока і біда, 
    це – не наш Сковорода! 
   
  До зневаженого всіма С к о в о р о д и підкрадається 
  Б р а м н и к. 
 
БРАМНИК.     Чого похнюпився? 
     За чим жалкуєш? 
     Що загубив? 
     Чого шукаєш? 
     Свободу чи надію? 
     Скроні давно побіліли... 
     Сіль чумацька розсипана щедро 
     на скронях твоїх, 
     біла сіль твоїх жалів. 
     Ти скільки пудів 
     гіркої долі 
     покуштував в житті, 
     щоби в зажурі 
     долу схилитись, 
     як та верба 
     край дніпрової хвилі? 
     І пливе рибалка 
     повз тебе 
     на човні додому. 
     Чи у дзвони б' є 
     вічності ріка?.. 
     То як - де правда? 
     Чого мовчиш? 
     Ти гостро дивишся, 
     а що ти бачиш?! 
     Що ти зірвав 
     в саду своєму, 
     саду пісень небесних -  
     яблуко спіле червоне 



     чи плода недозрілого? 
     Візьми і мене 
     в сад Божественних пісень... 
     Тобі я стану рабом і учнем. 
     Це в гороскопі є, 
     ніби я буду 
     разом з тобою. 
     Та попервах 
     я тобі не повірю, 
     і тоді на чистому небі  
     з' явиться знамення - 
     вогненні слова, 
     златії слова... 
     вогненні слова, 
     златії слова 
     віщують, 
     що ти - учитель мій     
     один- єдиний. 
     Це - Божа кара і любов, 
     Божа кара і любов. 
  
      Пауза. 
        
     Хочеш німецького пива? 
     Викладаєш філософію маркетінгу? 
СКОВОРОДА. А що це таке? 
БРАМНИК. Хто учитель - ти чи я? Чого мовчиш? Говори зі мною, 
говори. Бо тільки тобі я вірю... ( Він у цілковитій 
прострації). Спокуси... вони ловили тебе... а спіймали нас... 
І тепер ми всі... Як вирватися?.. Навчи...   
 

Тим часом в оркестр! виникає тема менуету. 
П р и д в о р н і  танцюють, аж ніяк не приховуючи 
намазаних дьогтем чобіт, розмаїтих спідниць,  шароварів 
та й просто порепаних ніг. 

Осторонь  -  ж  у  p i ,  К о н ф е р а н с ь є  і  
М е ц е н а т ,  намагаючись перекричати оркестр, 
підводять перші підсумки: 

 
- Кому потрібний рудий Сковорода? 
- А може, він і був рудий? 
- Його ж ніхто не бачив. 
- А на патреті? 
- Ну  так  бери  патрет .  
 

МЕЦЕНАТ. Поїхали далі. Хто там далі? Хто на черзі? 
КОНФЕРАНСЬЄ ( до Диригента). Темпо, маестро,  форте,   
фортіссі... О! А це хто такий? Гей, там, на риштуваннях, ти 
хто, четвертий претендент? 

 
   НОВЕЛА ЧЕТВЕРТА: З У С Т Р I Ч  
 
  Звідкись,  з глибини риштувань, з’ являється 
дивний  
П а н о к. Одяг нібито столичний, петербурзький, але 
штіблети гойдаються поруч з полотняною торбою на 



палиці і колоші закатані аж до колін – це Сковорода.  
 

СКОВОРОДА ( мугикає). 
    Стоїть явір над горою,  
    Все киває головою, 
    Буйні вітри повівають, 
    Руки явору ламають. 
   

Сідає, виймає нехитрий обід. 

А вербички шумлять низько,  
Заколишуть мене в снах... ( Засинає). 
 

Звідкіль не візьмись вискакує обшарпаний Чолов’ яга,    
відштовхує Сковороду, хапає кусень сала,  тікає. 

 
СКОВОРОДА ( навздогін). Гей,  хліба, хліба ж візьми! Та й 
цибулину . . .  

Ч о л о в ’ я  г а  зупиняться .   
Обидва довго вдивляються, а відтак несподівано 

кидаються в обійми один до одного. 
 

ЧОЛОВ’ ЯГА. Грицько! Сковорода... 
СКОВОРОДА. Максимку, земляче, звідки ти? 
ЧОЛОВ’ ЯГА. І не питай... А ти хіба вже не співаєш  
царям? 
СКОВОРОДА. Та сиро там і галушок нема. Ну а ти, ще  
складаєш своїх дивних пісень? ( Співає). „ Ой, дівчина-
горлиця до козака горнеться”... 
ЧОЛОВ’ ЯГА. Не треба!.. Не треба веселих... 
СКОВОРОДА. Даруй мені, братику. Не хочеш – не співай. 

 
   Пауза. І раптом заспівав сам Сковорода: 
 
    Забили батька батогами, 
    забрали шаблю і коня –  
    поміж високими хлібами 
    вночі і вдень блукаю я. 

ЧОЛОВ’ ЯГА ( кричить). Звідки ти знаєш про це? Серед  
панів, у Петербурзі?..  
СКОВОРОДА ( продовжує пісню). 

    Було братерство поміж нами 
     Куди ж поділись козаки? 
     Старшина стала хазяями, 
     а решта - бидло, кріпаки. 
 
    Обнявшись, співають разом: 

  
ЧОЛОВ’ ЯГА.}( разом). Чи, може, взяти шлях на Київ?  
СКОВОРОДА.}   Чому ж так тяжко серце б’ є? 

    Спитати в Лаври і Софії – 
    чи правда ще на світі є?.. 

ЧОЛОВ’ ЯГА.   Чи тому богу я молюся, 
    чи так, чи ні? Чи так, чи ні? 
    Чи знайду стежку до Ісуса 
    на цій землі, на цій землі?     

СКОВОРОДА. „ Чи знайду стежку до Ісуса?..” ( Стоїть  
замислений і не бачить, як Чолов’ ягу хапають панські 
посіпаки).  
ЧОЛОВ’ ЯГА. Прощавай, друже- брате!.. 
МЕЦЕНАТ ( горлає). Сковорода! Карате! Ну, ти ж бродяга - мусиш 
вміти! 
СКОВОРОДА. Тримайся, Максимку, я біжу! Ех, пани- соколики!   
 



  І зненацька на наших очах мислитель стає 
месником, визволяє Чолов’ ягу. Переслідувачі втікають. 
( Звісно, це була балетна сцена). 
 

МЕЦЕНАТ ( до журі – мелодекламація). 
    Я вимагаю: це – Сковорода! 

ЖУРІ.    - Так, так!  
- Ми згодні! 
- Це герой! 
- Він кращий за всіх співаків! 
- І взагалі – герой! 

МЕЦЕНАТ. Голосую. Хто " за"? Хто " проти"? Всі " за"! 
Поздоровляємо тебе! Перше місце! Йди, іди до мікрофону! 
СКОВОРОДА ( перед мікрофоном). 
    Ти - радість моя і жура, і колиска, 
    на крила свої ти візьми мене, пісне. 
    Я назавжди поєднав свою долю 
    лиш тільки з тобою, з тобою, з тобою! 
     Я зернину  

в землю кину,  
ще співає Україна!   
Своє зерня  
кидай, сину, 
буде вічно 
Україна! 
Коріння живе  
для зеленого листя. 
Жива Україна,  
як житиме пісня. 
До голоса голос –  
квітуче намисто: 
жива Україна,  
як житиме пісня. 
Співай, моє серце,  
пташа голосисте, 
жива Україна,  
як житиме пісня. 
Подай мені голос  
і поле, і місто. 
Жива Україна,  
як житиме пісня! 

   
  Юні служки урочисто несуть золототканий одяг 
церковного владики – на очах у всіх відбувається 
переодягання Мецената. 
  

СКОВОРОДА.  Усе недаремно на білому світі – 
    Я тут народився, де мав народитись. 
    Отут моя віра і пам’ ять, і мова, 
    і пісня, як символ усього святого. 
     Я зернину... 
    Хоч зірка- Полин тьмяним полум’ ям сяє, 
    джерельна криниця пісень не всихає. 
    Ти – сила моя і кохання, і мрія, 
    єдина надія, надія, надія. 
     Я зернину...       
 
  Чавунний грюкіт. Тиша. 



 
КОНФЕРАНСЬЄ. А де ж він? Де переможець? Де наш Сковорода? 
БРАМНИК. Світ ловив його і не спіймав... 
 
 

    З а в і с а 
 
 

ДІЯ ДРУГА                                             
  

 

НОВЕЛА П’ ЯТА:  РЕЛІГІЙНІ МОТИВИ 

 
КОНФЕРАНСЬЄ ( енергійно). Тепер я на черзі, 
     Я вам утру носа - 
     Мені не потрібен  
     Графоманський текст. 
     Макітри, горщики, базари –  
     При чому тут Григорій Савич? 
     Та він же був філософ натуральний, 
     Як натуральна ця сковорода! 
 

Вішає величезну сковороду, б’ є по ній чимось залізним. 
 

Увага, увага, новела- документ! 
Назва: “ Релігійні мотиви”. 
Основа: притча Григорія Сковороди 
“ Старик Маной и жена его Каска.” 

 
Переодягається, чіпляє бороду. 
 
 Спочатку буду я дідок сільський, 
 А потім перейду на роль Сковороди. 

Починаю. ( Настроївшись). Божія діва – Істина – перший раз 
прийшла в Україну. Діва була в благенькій одежині, 
перепоясана, жмут волосся на потилиці, у руках – жезл. Першими 
зустріли її біля дому свого старий Маной та жінка його Каска. 

 
З’ являється Діва- Чаклунка і водночас КОНФЕРАНСЬЄ-

Маной виводить з натовпу одну з хористок, яка надалі 
зображатиме сором’ язливу і мовчазну Каску. 

 
Маной, уздрівши, запитав із суворим обличчям: “ Хто ти єсі? 
Звідкіля і для чого сюди прийшла?” 
ДІВА. Зненавидівши злобу мирську, прийшла до вас оселитися, 
почувши, що в країні вашій царює благочестя і дружба. 
МАНОЙ. А- а, не маючи куди подітися, прийшла. Цей край несть 
притулок розпусті. Вигляд твій і одяг викривають розпусницю. 

 
Діва сміється. А Каска тим часом бере від когось із 

хористів хліб- сіль на дерев’ яному блюді і, поклонившись, 
подає загадковій гості. 
 



МАНОЙ ( розлютився). Що дієш ти, божевільна у жонах? Не відаючи 
чим дихає мандрівниця сія, поспішаєш з приємностями. Поглянь 
на вигляд і на одяг її, та й прокинься. 

 
    Каска сміється і мовчить. 

ДІВА. Ти не вознось людині хвали у красі її  і не буде тобі  
людина мерзенна виглядом своїм. 
КОНФЕРАНСЬЄ. Після цих Божих слів старого трохи сумніви узяли. 
Угледівши ж на голові в неї вінець осяйний і божеським світлом 
палаючі очі, вельми здивувався. Паче ж того жахнувся тоді, 
коли дивний дух, сильніший за фіміами й троянди, що виходив із 
вуст дівочих, утішив його невимовно. 
МАНОЙ. Єдиную маю гуску і ту для тебе заріжу! 
КОНФЕРАНСЬЄ. Маной цілував їй руки, хотів цілувати й ноги, але 
Діва переселилася до небесної оселі. 

 
   Діва піднімається на риштування 
 

МАНОЙ.    О діво небесна, 
    Душа загорілась! 
    На тебе чекаю, 
    Де ти забарилась? 
    О діво небесна, 
    З блакитної висі 
    До мене явися, 
    Мені посміхнися. 
 
  Каска розгублено сміється . 
 

ДІВА.    Мій любий козаче, 
    Так гарно з тобою, 
    Та час відлітати. 
    Прощай... 

МАНОЙ.      О діво небесна, 
    Ти наче примара. 
    Куди ж ти поділась?  
    У небо злетіла— 
    Зосталися чари... 

КОНФЕРАНСЬЄ – МАНОЙ ( співає простягнувши до неба руки). 
    Чаклує осінь на майдані, 
    Твій силует пливе в імлі, 
    І, як годинник, б’ ють каштани 
    І мружать очі ліхтарі. 
    Дощу краплини кольорові, 
    Мов карнавальне конфетті. 
    Якщо зневірилась в любові— 
    Навіщо в сни приходиш ти? 
     Розколотий каштан 
     На листі клена, 
     На пурпуровому  
     Брунатне і зелене. 
     Розколотий каштан, 
     Мов зірка з неба. 
     А я без тебе  
     Знову йду до тебе. 

ЧАКЛУНКА( співає на риштуваннях). 



     Осінь ходить містом 
     Через бульвари і сади, 
     Підпалює кленове листя 
     І невідправлені листи. 
     Дивлюся на знайомі вікна, 
     Але за ними таїна. 
     І залишилась у музики 
     Лише зажурена струна. 

КОНФЕРАНСЬЄ.    Розколотий каштан на листі клена. 
     На пурпуровому брунатне і зелене. 
     Розколотий каштан любов і зрада, 
     І кольорова казка листопада. 
 
 Наприкінці попередньої сцени якась частина масовки 
трансформувалася на ченців. Меценат у ролі Владики подає 
знак – починається урочисте облачення Сковороди-
Конференсьє в золототкані ризи.     
         

ЧЕНЦІ ( одягаючи Сковороду).  
     - Доволі по свєту бродіті, 
     - Пора у гавань заходіті, 
     - Відомі нам твої таланти, 
     - Святая Лавра прімєт тя! 

-  Акі матуся своє чадо, 
-  Акі коза своє козля. 
-  Ти будешь церкві столп високій 
-  І обітель украшать! 

 
КОНФЕРАНСЬЄ – СОКОВОРОДА ( пригадуючи). Стривайте, стривайте... 
Що ж він тоді відповів, Григорій Савич? Десь я читав, чи хтось 
розповідав... Ах, так, так, я пригадав, я зараз, зараз... 
( Повільно). 
     Ах преподобні! 
     Я столботворения 
     Множити не хочу. 
     Доволі й вас – столбов  
     Во храме. 
БРАМНИК ( схвильовано) Він тут, погляньте! ( Жест у бік 
риштувань). Учителю, не мовчи, благаю! 
 
ПРИВИД СКОВОРОДИ ( на риштуваннях). 
     ... Нащо мені влада, 
     нащо булава? 
     Для душі відрада –  
     розумна голова, 
     світанкове поле, 
     і зелений гай. 
     Ось де моя доля, 
     Мій небесний рай. 
МЕЦЕНАТ( підбігає до риштувань, намагається говорити якомога 
тихіше). 
 
     О мудрий муже, 
     Я сам такі мислі імєю, 
     Які щойно ти тут ізрєкал, 
     Та сказати про це нікому не смєю, 



     Позаяк боюся кнута. 
     Для сеї блискучої ризи 
     У дєтствє не був я рождьон  
     І онную штуку начмулив,  
     Грустя і пєчалясь о том, –  
що стовпи нації, як хамелеони, щодня міняють кольори, а я один 
такий золотий, та що я можу один?! Ось головна проблема 
сучасності. 
ПРИВИД ( як відлуння). Сучасності... ( І несподівано:) 
     Часи у нас проблематичні 
     І плани досить хаотичні, 
     Прем’ єр- міністри симпатичні –  
     Один в один. 
     Всі виголошують промови 
     Про економіку ринкову, 
     А в голові від тої мови 
     Суцільний дзвін. 
МЕЦЕНАТ.     Хо- хо, заговорив ти, брате, 
     Як ті, кому добряче платять! 
ПРИВИД.     Співають солодко романси 
     Про інвестиції, фінанси, 
     Про те , які чудові шанси 
     Дарують нам. 
     А як образяться студенти  
     І на порожні постаменти 
     Встановлять інші монументи - 
     Гуляй Майдан?! 
     Хто апельсиновий, хто синій 
     Як дати раду Україні? 
     Чи, може, нас врятує нині 
     Лиш НЛО? 
     Звідкіль чекати допомоги? 
     До храму приведе дорога? 
     І місто нині вірить в Бога, 
     Немов село. 
БРАМНИК ( із афектацією). Вчителю, дай списати слова. Після 
того, як ти створив ” Всякому городу нрав і права” – такої 
штуки в тебе ще не було. 
ЖІНОЧИЙ ГОЛОС. „ Эта штука сильнее, чем „ Фауст” Гете”... 
 

 Придворні бурхливо аплодують, у відповідь – чавунний 
грюкіт. 

МЕЦЕНАТ ( стишив голос, до Брамника). Я тобі, синку, слова 
підкажу. Пиши. ( Співає). Із давніх із давен 
    У сущих всіх племен, 
    хтозна чому, 
    такі панують нрави:     
    один на воза вліз, 
    а решта – тягне віз, 
    бо той, хто зверху, кажуть, має право. 
ПРИВИД- СКОВОРОДА.  Звідкіля се право –  
    З неба чи землі? 
    Хто його дарує –  
    Бог чи королі ? 
    Урядова рада? 
    Злотий гаманець? 



    Пресвята лампада 
    Чи пекельний герць? 
 
МЕЦЕНАТ і ПРИВИД ( разом). 
    А може, і собі 
    Пошитися в стовпи, 
    Стовбичити опудалом величним? 
    Не просто розмовлять –  
    Глаголами віщать 
    Марудно, гучно і категорично. 
 
  Конферансьє- Сковорода знімає ризу. 
 
МЕЦЕНАТ ( теж знімаючи ризу). 
    Нащо мені влада, 
    Нащо булава? 
    Для душі відрада –  
    Розумна голова... 
 

 З гуркотом падає чавунна брама, за нею – отетерілий 
народ: каліки, старці, ченці, кликуші і карло- міліціонер. 
Тиша. 

 
МІЛІЦІОНЕР. Ну гражданє, догралися? Я ж вам казав – там святі 
люди , служба йде. Ні, не вірять, стукають, грюкають... 
МЕЦЕНАТ ( спокійно натягує ризу, співає густим басом на 
церковний лад). 
    Свєтлой памяті раба божьєго 
    Григорія Сковороди 
    Богоугодноє представлєніє 
    Продолжається- а- а... ( До Привида-
Сковороди, стиха). Одягни ризу, йолопе, бо ці придурки уб’ ють 
і тебе й мене. 
 
  Привид- Сковорода непорушний. 
 
( Панічно). Тобі кажу, одягни ризу- у... Благаю вас, конкурсанте 
Сковорода! 
 
    Та ж реакція. 
 

  Меценат владним жестом кличе почт,  той оточує 
Привида- Сковороду щільним кільцем. 

МЕЦЕНАТ ( тим часом співає). Отче наш іже єси на небесі, да 
святиться ім’ я Твоє... Текст... Текст давай... Ну підказуй 
же... 
ПОТЧ.     - Я не знаю. 

-  А ти знаєш? 
-  Ні не знаю. 
-  Може, він? 
-  Гей ти, знаєш? 
-  Ні, не знаю. 
-  Може, він? Може, він? 
-  Хто? Хто? 
-  Ти? Ти? 
-  Ні! Ні! Ні! 



 
  Розгублений Потч мимоволі розімкнув своє коло – 
на лаві самотня риза . 

 
БРАМНИК. Він знов утік! 
МЕЦЕНАТ. Утік, бо він ніякий не Сковорода, а богохульник. 
ВСІ. – Богохульник, самозванець!( Повтор кілька разів). 
     - Це не він, це був не він!( Повтор). 
КОНФЕРАНСЬЄ ( від страху перед народом заговорив просто й 
проникливо). Браття і сестри, згадаймо хоральну пісню Григорія 
Сковороди. 
  Хор і солісти виконують хорал. 
 

НОВЕЛА ШОСТА:  ДИВНИЙ СОН 

Наприкінці хорала у небі спалахують вогняні слова : ПАМ’ ЯТІ СВЯТИХ 
МУЧЕНИКІВ АНАНІЯ, АЗАРІЯ, МАСАЇЛА. 

 
БРАМНИК ( у білому одязі).   Дивіться , дивіться – 
      Це сон мій на небі. 
      А сталось так: 
      не згоден я був з учителем 
      і постійно сперечався з ним , 
      і бажав сердечно, 
      щоб інший хтось мене 

до істини привів. 
І дивний сон тоді  
прийшов до мне: 
Було все небо золотим і синім 
І вогняні слова  
з’ явилися вгорі: 
три імені святих –  
АНАНІЯ, АЗАР’ Я, МАСАЇЛА. 
Під ними в образі 
Хрестителя Йоанна 
стояв мій вчитель –  
Григорій Савич Сковорода 
і золотими іскрами із неба  
Впивався і світлішав. 
Це так було. 

СЛІПИЙ СТАРЕЦЬ ( серед народу, який все ще не наважується зайти 
до храму). 
 
      То віщий сон злетів: 
      Се вчитель  твій єдиний, 
      Від Бога посланий –  
      І слухайся його! 
 

По своєму все зрозумівши, Меценат підбирає відповідні 
пози, готуючись до ролі Вчителя. 

 
МЕЦЕНАТ.      Мій час настав... 
      І я – Сковорода . 

Однак, схаменувшись, - храм, як- не- як, - перейшов на 
церковний лад. 



 
      Мій блудний сину, 
      Підійди, не бійся, 
       Я – вчитель твій єдиний, 

Сковорода, Григорій Савич, -
Впізнаєш? 

ХОР.      Нарешті стрілися 
Навчитель і юнак! 
А ми зробили вибір у журі: 
Оце найкращий наш Сковорода –  
Наш символ, еталон і проповідник! 

 
Хочеш- не- хочеш, а мусив Брамник стати на коліна, і 

Меценат поклав йому руку на голову, довершуючи картину 
Рембранта “ Повернення блудного сина”. 

 
КОНФЕРАНСЬЄ. Цариця – матінка благословляє нас усіх. 
 

І тут мало не сталася прикра театральна накладка. 
Переодягаючись на риштуваннях, Чаклунка не встигла 
одягнути сукню Цариці. Та поки прожектор ще не вихопив її 
із темряви, встигла накинути на себе якесь заморське 
покривало. 

Стлумивши сміх, барвистий хор завмирає в хитрому 
поклоні. 

 
ЦАРИЦЯ.      Сказали мне, что сей народ 

  не знает грусти и забот, 
щедра  у них земля. 
А тот, кто сладко так поет, 
наверно сладко так живет 
под щебет соловья. 

ХОР.     Кажуть люди, кажуть, 
  що ти Січ закрила. 
  Трясця твоїй мамі,  
  що ж ти наробила! 

 
ЦАРИЦЯ.  На тарабарском языке 
 они сказали, что – то мне, 
 я розобрала – „ мама...” 
 Блюсти державу – тяжкий труд, 

и только пряник или кнут, 
дают на это право. 

ХОР.     Кажуть, люди, кажуть... 
ЦАРИЦЯ.      Господь великий, о майн Ґот,  
     я так устала от забот, 

    мне по ночам не спится. 
    И вот естественный вопрос: 
    что может эта малоросс 
    для матушки- Царицы? 

ХОР.    Кажуть, люди, кажуть... 
 
 
 
  І все було б гаразд, і фінал доречний,  якби не - 
 



   НОВЕЛА СЬОМА:  СКОВОРОДА 
 

На риштуваннях Чаклункак- Цариця скидає з себе 
покривало і, залишившись  у самому купальнику( чи й без 
нього), прикидає, що б його такого одягнути ( не пошкодував 
Меценат коштів на костюми!). Аж тут раптом з пітьми де до 
Чаклунки наближається Чернець. Дівчина закляла. А Чернець, 
не звертаючи на неї жодної уваги, скидає рясу, сорочку, 
щаровари, і діставши з вузлика довгу полотняну сорочку, 
переодягається. 

 Зачепивши ногою рясу, Чаклунка потягнула її до себе, 
квапливо напинає на голе тіло. 

 
ЧЕРНЕЦЬ ( сповідально співає).  

Ти свіча різдвяна, 
що пливе з туману 
в ласкаву ніч. 
П’ ю із твоїх долонь 
свій зачарований сон. 
 Даруй мені і не жени 
 За все, що кажу. 
 Даруй мені і не жени –  
 Тебе люблю, 
 Немов святу люблю... 

ЧАКЛУНКА ( довірливо).  

Коли наприкінці життя 
 Відчув Григорій Савич, 
 Що наближається до нього 
 Беззуба костомаха, 
 Тоді спокійно він помився 
 З джерельної криниці, 
 Сорочку сніжно- білу одягнув 
 І молитовним спомином поринув 
 По всіх літах своїх. 
 Звичайно, матінку він першою зустрів, 
 Зелений явір за вікном, 
 Гніздо лелече, річку під горою... 
 А край води зустрів свою любов – 
 Так хочеться мені! 

 
ЧЕРНЕЦЬ ( співаючи, повільно розчиняється в пітьмі). 
 

  Ти – Фата – моргана, 
  Ти – моя омана, 
  Моя мара. 
  Я від жаги умру  
  У круговерті жалю. 
   Даруй мені і не жени 
   За все, що кажу... 

СЛІПИЙ СТАРЕЦЬ.    Хто це Храм оскверняє? 
    Хто цю пісню співає? 
 
  Чаклунка остовпіла з переляку. 
 
БРАМНИК ( рятуючи її). Григорій Савич Сковорода! 



 
  Швидкоплинною була слава Меценат- Сковороди: 

масовка величає нового претендента – Чаклунку  - 
ритуально- духовною балетною сценою. Чаклунка – 
солістка. ( Народ все ще до Храму не вступє). 
 І сеї миті сталося непередбачене: нерви у 
Мецената не витримали, терпець йому урвався і, грубо 
зупинивши Чаклунку, він зриває з неї хламиду. Момент 
голої істини... 

 
КОНФЕРАНСЬЄ І ХОР ( вкупі з балетом, вочевидь). 

Мов зачароване пташа, 
На твій вогонь летить душе, красуне. 
Душа летить на твій вогонь, 
Я долю п’ ю з твоїх долонь, красуне. 
Я був з тобою віч- на- віч, 
Тебе у мене вкрала ніч, красуне. 
Над містом таїна пливе, 
На сполох  спрагле серце б’ є, красуне. 
Тебе украла ніч, моя красуне. 
В безодню неба падають зірки. 
Мені без тебе сумно, сумно, сумно. 
Без тебе я загину від жаги. 
Твій силует в очах, моя красуне, 
І мерехтять вогні , немов мара. 
Тебе шукаю всюди, всюди, всюди. 
Але тебе нема, тебе нема.  
На кам’ яних обличчях плющ, 
Зі мною разом плаче дощ, красуне 
Тобі - молитва і життя, 
Нема з любові вороття, красуне. 
Тебе украла ніч, моя красуне... 

 
А тут вже терпець урвався у народу: піднявши над 

собою крихітку- міліціонерчика, озвірілий натовп ринув до 
Храму і сотворив революційний погром. Не стало ні 
риштувань, ні столів з канделябрами, ні напоїв, ні пияків, 
ні музик, ні їхніх інструментів, нічого не стало - а 
лишень на купі гіпсово- чавунних вождів бовванів цілий та 
неушкоджений міліціонер з гумовою палицею. Весь цей 
революційний шал відбувався під акомпанемент бадьорого 
маршу: 

 
НАРОД  І ФОНОГРАМА.  

Край соборної стіни, 
а ще й на майдані 
заспівали три сурми 
рано на світанні. 
Б’ є у дзвони золоті 
сонце в небі синім. 
Ми з тобою молоді, 
ми іще при силі. 
Три сурми, 
три сестри - 
і краса, і зваба, 
три сурми, 



три сестри, 
а четверта - жаба. 
Шлях єдиний без кінця, 
рай - на видноколі, 
сумувать не до лиця, 
як не знаєш долі. 
Ти куди, веселий шлях, 
до життя чи смерті? 
Грає пісня на губах, 
А торкає серця. 

Три сурми... 
А рука ще отака - 
розгина підкову, 
що було- загуло, 
починаймо знову. 
Б’ є у дзвони золоті 
сонце в небі синім, 
ми з тобою молоді 
ми іще при силі. 

                     Три сурми... 
 
 
МЕЦЕНАТ. Ой- йой, як тяжко... Ой, як тяжко, тяжко... 
 

Народ витягує з- під уламків Мецената, Брамника, 
Чаклунку, членів і членок журі, братається з ними. 

 
НАТОВП ( до Мецената).  

Ой, дядьку, що ж  
ми наробили?.. ( Повтори). 

МЕЦЕНАТ.     Хіба наробили? 
НАТОВП.    Та наробили ж... 

Загадали Храм очистити... ( Повтори). 
 
БРАМНИК.    Ісус повиганяв із храму  

Торгашів і фарисеїв.  
СЛІПИЙ СТАРЕЦЬ.   То ж був Ісус! 

  А ми хто? 
НАТОВП.    Хто ми? 

Хто ми? 
Хто ж ми є? 

 
Всі разом сунуть до виходу. 

 
 
БРАМНИК. Стійте! Стійте! Дивіться!( Жест у бік фрески). 
 
ХОР ( виконує хорал „ Вічная пам’ ять”). 
 
ЦАРСТВЕННИЙ ЖІНОЧИЙ ГОЛОС. Скажітє нам, Сковорода, почєму ви 
такой?.. 
 

Вдарили церковні звони і посвітлішав чорний квадрат 
на стіні храму. В центрі його - дивовижна фреска: Григорій 
Савич Сковорода - з палицею, торбинкою і босоніж. 

 



БРАМНИК І ХОР.  
Якому Богу я молюся 
і наяву і уві сні, 
моя зневіро і спокусо, 
Скажи мені, скажи мені. 
Моїх думок криклива зграя 
крилами б’ є, крилами б’ є. 
Свободо, я тебе шукаю, 
невже ти є, невже ти є? 

Цураюсь праведних і грішних 
без каяття, без каяття. 
Моїх пісень достиглі вишні - 
оце й усе моє життя. 
Ми – діти неньки- України, 
ми діти всі, ми діти всі, 
і доля в нас одна – єдина 
на всі часи, на всі часи. 

Моя спокута - спас на крові, 
до неба крок, до неба крок. 
Все починається з любові 
і навіть Бог, і навіть Бог. 
Чи тому Богу я молюся, 
чи так, чи ні? Чи так, чи ні? 
Чи знайду стежку до Ісуса 
на цій землі, на цій землі? 

 
БРАМНИК( пошепки). Чи знайду стежку до Ісуса? 
 

Переміна світла. 
Фінальна пісня. 

 
ВСІ. 

Чуєш, брате, голос мій журавлиний, 
чуєш, брате, голос мій з України? 
Чи живеш ти вдалині, як чужинець, 
маєш хату, чи ти лиш у гостині? 
 
А на кручах на співучих- явори 
зеленіють край дніпрової води. 
І шумлять вони в сумний і добрий час, 
і надія повертається до нас. 
 
Там- отам, на піднебесному колі 
по шляхах Чумацьких котяться долі, 
по шляхах Чумацьких котяться долі - 
дай- то, Боже, їм не впасти додолу. 
 
А на кручах на співучих- явори... 
 
А пісні мої повиті журбою, 
серце плаче, брате мій, за тобою. 
Калинові грона- крові краплини, 
чуєш, брате, голос мій журавлиний... 
 
А на кручах на співучих явори... 
 



Б’ ють дзвони. І, посміхаючись загадковою усмішкою, 
іде до нас Григорій Савич Сковорода: з палицею, торбинкою 
і босоніж... 

 
 
 
 


