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ГЕТЬМАН і КОРОЛЬ
( драма на одну дію)

ДІЙОВІ ОСОБИ:

ІВАН МАЗЕПА – гетьман Лівобережної України
КАРЛ ХІІ – король Швеції
АННА ДОЛЬСЬКА–ВИШНЕВЕЦЬКА  – княгиня з Білої Криниці
АВРОРА КЕНІГСМАРК – графиня, фаворитка саксонського короля

Ява 1. МАЗЕПА та КАРЛ ХІІ.
З’являються гетьман МАЗЕПА та король КАРЛ ХІІ. Мовчки стають у різних
кутках сцени.

ГОЛОС. –  1700 року розпочалася Велика Північна війна. Проти Швеції виступили
Московське царство, Річ Посполита, Саксонія та Данське королівство. Чотири
потужні держави сподівалися швидко знищити невелику, однак сильну Швецію.
Проте миттєвої  перемоги не сталося. Війна затягнулася, виснажуючи усіх її
учасників. І хоча Швеція швидко змусила капітулювати Данію, потім завдала
відчутних поразок військам Польщі, Саксонії та Московського царства, однак кінця
і краю цій війні так і не було видно. Це була Велика Північна війна, яка стала
однією із найтрагічніших та найвеличніших в історії Швеції та України.
МАЗЕПА та КАРЛ так само мовчки зникають.

Ява 2. АННА та АВРОРА.
На зустріч одна одній поспішають княгиня АННА
ДОЛЬСЬКА-ВИШНЕВЕЦЬКА та графиня АВРОРА КЕНІГСМАРК.

АВРОРА. –  О-о! Рада вітати княгиню Анну Дольську, найяскравішу жінку усієї
Речі Посполитої.
АННА. –  І я вас безмежно рада бачити, шановна Аврора Кенігсмак, улюбленицю
королів та найкрасивішу жінку Саксонії.
АВРОРА. –  Щодо усіх люба, то ви перебільшуєте. Дехто в Саксонії так не вважає.
АННА. – Але так вважають в усій Речі Посполитій, інакше б Аврора Кенігсмарк не
була б фавориткою самого короля  Августа ІІ.
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АВРОРА. –  Не міні вам розповідати, люба Анно, як нелегко бути фавориткою під
час війни. Ні тобі  розваг, ні відповідної шани.
АННА. – Так, дорога моя Авроро, під канонаду гарматних вибухів до чоловічого
серця достучатися вкрай важко.
АВРОРА. –  Вони нас просто не чують. Вони ніби шаленіють від цієї війни. І враз
чоловіки стають дітьми!
АННА. – А діти - чоловіками. Особливо це стосується королів. Хто б міг подумати,
що король Швеції, цей фактично ще хлопчик, змусить рахуватися з собою
найсильніших монархів Європи.
АВРОРА. – Так, Карл ХІІ дуже швидко став гідним серед гідних.
АННА. – Про його перемоги зараз пишуть всі європейські газети. Ви, до речі,
читали про останню його вихідку.
АВРОРА. – Ні, люба, напевно я тоді була в дорозі до вас. Що ж там сталося за час
моєї відсутності?
АННА. – Про це, дорога Авроро, пліткують зараз у всій Європі. Перебуваючи з
військами неподалік резиденції короля Августаа у Дрездені,  король Швеції Карл
несподівано приїхав до того в палац на вечерю.
АВРОРА. – Не може бути? Але ж там йдуть затяті бої між двома арміями!
АННА (бере зі столика газету). – Будь ласка, читайте. Король Карл  приїхав до
короля  Августа ІІ на вечерю.
АВРОРА. – Один!...
АННА – Один!
АВРОРА. – Мати Божа! У це важко повірити.
АННА. – Так, все можуть королі!
АВРОРА. –  Це просто неймовірно!
АННА (читає газету). – «Король Август  настільки розгубився від такого візиту,
що не зміг розпорядитися заарештувати короля Карла. Натомість король шведський
сказав йому, що, на жаль, не може залишитися повечеряти, поблажливо поплескав
Августа  по плечу, скочив на коня і зник у сутінках.»
АВРОРА. – Неймовірно! І саксонці так просто взяли його й відпустили?
АННА. – Ні. Вони, звичайно, швидко оговталися і кинулися в погоню, але було вже
пізно.
АВРОРА. – Але ж Карла могли вбити.
АННА. – Так само сказали схвильовані шведські генерали, коли король Карл
повернувся до табору свого війська.  «Не посміли б», - коротко і різко обірвав свою
свиту шведський король.
АВРОРА (вражено). –  Не посміли б!...
АННА. – Так, сказав: «Не посміли б» … і спокійно пішов спати. Так принаймні
пишуть газети.
АВРОРА. – На все Боже провидіння А що про всю цю історію говорять у Речі
Посполитій?
АННА – Все те ж саме, що й  у всій Європі.
АВРОРА. –  Люба, мене особливо цікавить в цьому сенсі коронний гетьман
Станіслав Лещинський. Від таємних агентів до нас дійшла інформація, що він веде
переговори з королем Карлом. І підбурює високородне панство до союзу зі
шведами.
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АННА. –  Це не дивно, моя люба, Авроро. Північна війна затягнулася, і багато хто з
наших достойників все частіше висловлює невдоволення щодо союзу Речі
Посполитої із Саксонією та Московією.
АВРОРА. – Але король Август ІІ є одночасно королем Саксонії та Польщі.
АННА. – Саме тому, дорога Авроро, саме тому. Багато хто мріє у Польщі бачити
свого короля, а не чужинця. Хоча, власне, це нечуване нахабство, виступати проти
законного сюзерена.
АВРОРА. –  Я рада, що ми один одного розуміємо. Дорога Анно, ви є далекою
родичкою Лещинського.  Кому-кому, як не вам знати про найпотаємніші таємниці
ваших співвітчизників. Ваш король Август ІІ був би неймовірно вдячним, якби ви
його інформували про всі тутешні новини та навіть чутки.
АННА (схиляється). – Бажання короля для його підданих є законом.
АВРОРА. – Я знала, що недаремно приїхала до вас у таку далечінь. До того ж мене
вразив своєю вишуканістю та красою ваш маєток у Білій Криниці.
АННА. – У Білій Криниці був наш король Август ІІ, Московський цар Петро,
володар Гетьманщини гетьман Мазепа.
АВРОРА (перебиває). – До речі, щодо гетьмана Мазепи. Він нас також цікавить.
Знаю, що ви спільно хрестили дитину вашого сина від першого шлюбу. Тому,
сподіваюсь, вам не буде проблематично підтримувати з гетьманом більш тісніший
зв’язок.
АННА. – Наскільки я знаю, гетьман Мазепа неймовірно відданий своєму сюзерену
Московському царю Петру, що, до речі, неодноразово йому доводив.
АВРОРА. –  І все ж таки, ми хотіли б знати про нього ще більше. А кому-кому, як
не жінці чоловік може розкрити своє серце. Навіть під час війни. Проте годі про
справи. Покажіть мені краще свій знаменитий парк. Кажуть, що в його прохолоді
знайшло розраду не одне схвильоване серце.
Перешіптуючись та сміючись, покидають сцену.

Ява 3. Монолог МАЗЕПИ.
Гетьман у своїй канцелярії перебирає на столі купу листів.

Війна, і знову ця війна... Через утиски та ґвалти московського війська уся
канцелярія завалена скаргами. І все треба вирішити, скрізь встигнути. Проте, хоч не
хвилиночки не гаю, та не встигати не встигаю.

Часу, як завжди, обмаль. Гаразд, спершу питання церкви та науки, а потім
вже все інше. (Переглядає папери). Так, дивимось, повністю завершена будівля
Києво-Могилянської колегіуму та Михайлівського Золотоверхого собору у Києві.
Це добре! Тепер по коштах: у Батурині на спорудження Воскресенської та
Покровської церков виділено 15 тисяч золотих; на будівлю церкви Святого Іоанна у
Чернігові – 5 тисяч золотих; зараз підраховуємо, так, а скільки потрібно коштів на
спорудження муру навколо Києво-Печерської лаври? Занадто багато просять ченці
Лаври, занадто багато. Нехай до Києва їдуть італійські майстри та порахують
вартість муру. Ченцям такого делікатного питання довіряти не можна.
(Бере листа, уважно його читаючи. З обуренням відкидає в сторону).

У московського боярина Наришкіна була Карлиця, родом українка. Її
тримали для забави бояр. Нещодавно вона втекла від нього на Гетьманщину. А
боярин вимагає повернути її. Знову на забаву. Ніколи! Але боярин Наришкін
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дядько московського царя... (Задумався). І що робити? Ця Карлиця вільного,
козацького роду. Мати її померла, батько загинув під час походу московського царя
на Азов. Батько загинув за царя, а доньку насильно на забаву забрали. До того ж
небогу, до того ж ображену природою Карлицю. (Пауза). Нічого ми не буду
відповідати Наришкіну. Якщо він вже затявся повернути її до себе, то від своєї
втіхи не відступиться. Напишу краще листа графу Головіну. У нього більше
важелів на царя.

Сцену огортає темрява, звідки чути тільки голос Мазепи, що диктує листа:
«Коли б ще та Карлиця була сирота безрідна і не мала так багато заслужених
козаків родичів своїх – тоді б іще я звелів її по неволі до двору боярина Наришкіна
в Москву привезти. Але хоча вона й Карлиця, на зріст і на образ дрібненька, але все
ж вона роду козацького, бо й батько її на службі монаршій убитий: тому трудно
мені тій Карлиці неволю і насильство чинити, бо тим би я викликав великий осуд у
нашім вільнім народі».

Ява 4. Переговори короля КАРЛА та графині КЕНІГСМАРК.
Саксонія. Замок Альтранштадт.  До зали заходить розкішно вбрана АВРОРА
КЕНІГСМАРК.

Голос. – Уповноважена для переговорів від володаря Саксонії та Польщі короля
Августа ІІ графиня Аврора Кенігсмарк.

КАРЛ (графиня застигає у шанобливому поклоні). – Вітаю вас, графине.
Проходьте, будь-ласка.
АВРОРА. – Ваше Величносте, я неймовірно щаслива знову вас бачити.
КАРЛ. – Дякую! Хоча, мадам, ми вперше бачимо один одного.
АВРОРА. – Саме тому, Ваше Величносте. Рідко яка жінка може побачити
уславленого короля Швеції, який марився їй в її мріях.  Цей король  належить
солдатам, генералам, маршалам, але тільки не тим, хто найбільше бажає бути поруч
з ним.
КАРЛ. – Жінкам, мадам, не місце на війні.
АВРОРА (солодко). – Не можна жити однією війною, Ваше Величносте, життя таке
багатоманітне та бентежне!
КАРЛ (сухо). – Ми дещо відхилилися від виконання вашої місії. Прошу пропозиції
короля Августа щодо умов капітуляції.
АВРОРА (шанобливо передає листа). – Пропозиції Його Величності короля
Польщі та Саксонії Августа ІІ.
КАРЛ (швидко переглядає листа). – У пропозиції Його величності йдеться про
перемир’я, а ми вимагаємо повної та беззастережної капітуляції. Це – по-перше.
По-друге. Ми наполягаємо, аби Август ІІ зрікся польської корони та звільнив своїх
підданих  від присяги на вірність; також вимагаємо аби він визнав королем Польщі
Станіслава Лещинського та розірвав союз із московським царем Петром.
АВРОРА. – Ваше Величносте, король Саксонії та Польщі Август ІІ не зможе
відмовитися від польської корони.
КАРЛ. – І чому ж король Август не зможе відмовитися від польської корони?
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АВРОРА. –  Тому що йому допоміг її одягнути   сам Папа Римський.
КАРЛ. – Якщо Папа Римський допоміг йому одягнути цю корону, то нехай тепер
допоможе йому її зніти. Інакше це зроблять мої солдати.
АВРОРА. – Що мені тоді передати Його Величності щодо інших пропозицій?
КАРЛ. – Передайте, що король Швеції Карл ХІІ готується до вирішальної битви.
АВРОРА (шанобливо кланяється).  – Дякую, Ваше Величносте. Ви такий саме
рішучий та безкомпромісний, як про вас говорять та пишуть.
КАРЛ. – Наразі все. Шведський конвой вас  проведе до стану  короля Августа.
АВРОРА (знову шанобливо кланяється). – Ваше Величносте, дозвольте до Вас
звернутися з двома маленькими особистими проханнями?
КАРЛ (здивовано). – Слухаю вас, графине?!
АВРОРА. – Кажуть, що першого свого ведмедя ви вбили тоді, коли вам було 16
років?
КАРЛ. – Неправда. Насправді, графине, мені було тоді 15 років.
АВРОРА. – О! Ви справді відважна людина! А ще кажуть, що шкіра того самого
ведмедя завжди знаходиться у військовому стані Його Величності. Чи не можна
було хоча б краєм ока подивитися на Ваш перший великий трофей?! Я була б Вам
неймовірно вдячна!
КАРЛ. – Шкіра цього ведмедя, мадам, знаходиться у королівській спальні. Слухаю
ваше друге прохання?
АВРОРА. – Дякую, Ваше Величносте! Ваше Величносте, після останніх баталій
серед ваших полонених знаходиться саксонський генерал Отто Арнольд фон
Пайкуль.
КАРЛ (невелика пауза). – Дивно?!
АВРОРА. – Що дивно?
КАРЛ. – Нічого, нічого продовжуйте.
АВРОРА. – Я б просила вашої ласки звільнити цього генерала за значний викуп.
КАРЛ. – Мадам, чому така увага до цілком непримітного генерала?
АВРОРА. – Він мій родич.
КАРЛ. – Він ваш родич?
АВРОРА (збентежено) – Мій далекий родич, але дуже близька мені людина.
КАРЛ. – Мадам, вам завжди так сильно близькі саме ті люди, які приносять золото?
АВРОРА. – О! То ви вже все знаєте про цього генерала.
КАРЛ. – Ви не заперечуватимете, якщо тепер я звернуся до вас із  відвертим
запитанням?
АВРОРА (кланяється). – Матиму за честь, Ваше Величносте, відповісти на
будь-яке Ваше запитання.
КАРЛ. – Графине, ви у своєму житті більше цінуєте чоловіків чи золото?
АВРОРА. – Відвертістю на відвертість, Ваше Величносте. Я ціную чоловіків, які
вміють приносити золото.
КАРЛ. – Я відпущу вашого далекого родича тільки тоді, коли переконаюся у його
здібностях майстра алхімії. Хоча вважаю, що алхімія – це омана. Тому і побачити
ви його, напевно, не скоро.
АВРОРА. – Навіть якщо алхімія - це омана, головне, що люди вірять у цю оману,
вірніше - у його золото.
КАРЛ. – Сподіваюся, у вас більше немає до мене прохань?
АВРОРА. – Ні, Ваше Величносте. Але є одне побажання. Чи дозволите, Ваше
Величносте?
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КАРЛ. – Будь-ласка! Я уважно слухаю вас, графине Аврора Кенігсмарк.
АВРОРА. – Ваше Величносте, не тримайте довго у себе того нещасного генерала.
Алхімія приносить золото, але вона приносить і нещастя. В Європі ще не скоро
з’явиться такий відважний та благородний монарх, яким є шведський король Карл
ХІІ.  І ще мені, відверто кажучи, вперше в житті легко від того, що я не виконала
свого завдання.
КАРЛ. – Я вас розумію, мадам. Не переживайте, наша розмова залишиться між
нами.
АВРОРА. – Прощавайте, Ваше Величносте! Щось підказує мені, що ми з Вами вже
більше ніколи не побачимося! Хіба що може тільки у снах.
КАРЛ. – Прощавайте –  Авроро Кенігсмарк. І бережи вас Всевишній!

Аврора виходить в одні двері, а король Карл – після нетривалих роздумів – в інші.

Ява 4. Біла Криниця. Банкет. МАЗЕПА та АННА.

Голос. – Шановне панство, чудова новина! Імператор Священної Римської імперії
Йосиф І надав ясновельможному гетьману Івану Мазепі титул князя Священної
Римської імперії. Віват, віват, віват!
Чути дзвін келихів та радісний шум гостей.

Гетьман МАЗЕПА та княгиня ДОЛЬСЬКА відходять від уявного гурту з
кубками в руках.

ДОЛЬСЬКА. – Не кожному достойнику серед смертних випадала така честь!
Ясновельможний гетьман щасливий від того, що став князем Священної Римської
імперії.
МАЗЕПА. – Я щасливий від того, що маю честь спілкуватися з вами,
ясновельможна княгиня. А щодо Римського князівства то добре розумію,  якщо тобі
збираються щось дати, то неодмінно хочуть щось  відібрати.
ДОЛЬСЬКА. – Відібрати?!... І що у гетьмана можуть відібрати – славу, меча,
булаву?
МАЗЕПА. – Відібрати можуть усе що завгодно, окрім честі.
ДОЛЬСЬКА. – Тоді я щиро сподіваюсь, що і окрім зброї теж.
МАЗЕПА. – Саме тому я і тримаю в руках міцно булаву.
П’ють вино, не відриваючи закоханих очей один від одного.

ДОЛЬСЬКА – У мене є пропозиція: а що якщо нам втекти подалі від усіх гостей.
МАЗЕПА. – Ти мені хочеш показати знаменитий сад у Білій Криниці, яким так
захоплювались багато королів.
ДОЛЬСЬКА. – Я тебе хочу відвести до однієї альтанки, де не ступала нога жодного
короля.
МАЗЕПА. – Але тепер залишить свій слід нога гетьмана.
ДОЛЬСЬКА. – Гетьмана, який вартий багатьох королів.
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Іван та Анна ідуть стежкою саду. Враз із за кущів на них хтось починає гавкати, а
потім одразу дико по-п’яному сміятись. Дольська, що спершу злякано
притуляється до гетьмана, а потім ображено відходить на крок від Мазепи.

ДОЛЬСЬКА. – На мене у моєму маєтку ще ніхто раніше не смів гавкати. Навіть
собаки! Це твої гості?!
МАЗЕПА. – Так, це люди царя Петра,  я їх запросив із собою  до Білої Криниці.
Хотів показати, як вміє відпочивати польське панство. Проте це ще не тільки гості,
але й союзники польського короля, який зараз воює  проти шведів.
ДОЛЬСЬКА. – Багато шляхетних лицарів Речі Посполитої хотіли б собі мати
іншого короля. До речі, московський цар Петро такий самий гультяй, як і його
піддані?
МАЗЕПА. – Ні. (Пауза). В гультяйстві з ним ніхто не зрівняється. (Знову пауза).
Вибач, моя королево, не хотів  зіпсувати твоє свято. (Стає перед нею на коліно та
схиляє голову). І щиросердно каюся, що занадто скористався твоєю прихильністю.
Modus in rebus – казали латиняни –  не слід нічим зловживати.
ДОЛЬСЬКА. – Запам’ятай, з якими людьми ти підтримуєш товариство, таким і сам
незабаром станеш. Це – lex non skripta (неписаний закон,- лат.)
МАЗЕПА. – Так – це неписаний закон! Проте навіть закиди з твоїх вуст солодко
стискають моє серце! (Галантно схиляється перед нею).
ДОЛЬСЬКА. –  Облиш. Ти не повинен забувати про долю своїх попередників. Про
те, як віддячила Москва усім гетьманам Лівобережної України  за вірну службу?!
Усі вони, геть усі, без винятку, однаково безславно завершили свій шлях.  Ти теж
чекаєш такого кінця?!
МАЗЕПА. – Тільки одному гетьману України вдалося завершити свій шлях з
булавою в руках. Це – Богдан Хмельницький! Але повір мені, я теж до останнього
подиху не випущу з рук булави!
ДОЛЬСЬКА. – З огляду на те, хто тебе оточує – це виглядає надто самовпевнено.
До того ж, Хмельницький був гетьманом всієї України, а ти є гетьманом тільки
Лівобережжя.
МАЗЕПА (ображено). – Не я заключав союз з Москвою, і тому не я обираю собі
оточення.
ДОЛЬСЬКА. – Тоді відмовся від тих людей, які є для тебе чужими!
МАЗЕПА (холодно). – Анно, до чого ти мене схиляєш?
ДОЛЬСЬКА. – Гетьман Мазепа гідний бути володарем не тільки Лівобережної
України. Він гідний бути гетьманом усієї України!
МАЗЕПА. – Анно, я тебе ще раз питаю, до чого ти мене схиляєш?
ДОЛЬСЬКА (підходить до нього впритул). – До того, до чого можна прагнути
тільки з любов’ю до Вітчизни. (Пауза). А також до цілунків, володарю мого серця,
якими я обдарую тебе у своїх ніжних обіймах. … Затемнення.

Ява 5. Алхімія КАРЛА ХІІ. Зустріч із княгинею.
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Саксонія. Замок Альтранштадт.  Король сидить один в залі перед палаючим
каміном.

КАРЛ (розмірковуючи на самоті). – У мене ніяк не виходить із голови прохання
Аврори. Саксонський генерал Отто Арнольд фон Пайкуль. Ми його взяли в полон.
Проте цей генерал прославився не на війні, а в алхімії. Я ніколи не вірив в алхімію!
Проте він стверджує, що здатен звичайне олово перетворити в золото найвищої
проби. Цікаво, і чому ж тоді король Август використовував такого цінного
генерала-алхіміка не за призначенням. Ще жоден монарх у світі не сказав, що йому
достатньо того золота, яке в нього є. Особливо під час війни. Може тому, що
Пайкуль стверджує, ніби перетворювати олово в золото може тільки раз на рік, коли
на небі певним чином розташовуються зорі. Нісенітниця! Проте всі знають, що
алхімік австрійського імператора Фердінанда ІІІ за допомогою «філософського
каменя» одержав із ртуті кілограм золота. Всі знають, і ніхто в це не вірить. А я
повірив і довірився зорям. Наказав дати цьому Пайкулю олова, і пообіцяв, що як
тільки він перетворить його на золото, одразу буде звільнений. Навіщо? Адже
алхімія – це омана. Напевно для того, аби саме це і довести. Проте годі, потрібно
братись до важливіших справ.

Піднімається і починає ходити з кутка в куток по кімнаті.

КАРЛ. – Після розгрому короля Августа, мене цікавить тільки похід на Москву.
(Підходить до мапи, що висить на стіні). Перед цим ми перемогли Данію, тепер
здолали поляків та саксонців. Зараз потрібен останній вирішальний похід. Для
цього є два шляхи: північний – через Псков, та південний – через Смоленськ.
Гаразд, чи могли б ми пройти на Москву в обхід Смоленська? Так, однак тоді для
цього потрібно вирушати на Україну, але там – гетьман Мазепа. Гетьман Мазепа?!...

Голос. – Ваша Величність, княгиня Анна Дольська-Вишневецька просить вашої
аудієнції.

КАРЛ. – Негайно просіть її до мене.

Швидко заходить радісна та схвильована княгиня.

ДОЛЬСЬКА. – Ваша Величносте, по дорозі я дізналася, що король Август ІІ зрікся
корони Речі Посполитої?!.
КАРЛ. – Ми змусили його це зробити. Тепер ця корона належатиме вашому родичу
Станіславу Лещинському.
ДОЛЬСЬКА (падає перед королем на коліна, цілуючи йому руку). – Моя Вітчизна
вам буде завжди вдячна за таку допомогу!
КАРЛ (піднімає її). – Польська корона повинна належати польському королю, а не
якомусь продажному та розбещеному саксонцю І це справедливо! Однак війна
незавершена. Зараз ми готуємо похід на схід. Княгине, як багато магнатів Речі
Посполитої зможуть нас підтримати.
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ДОЛЬСЬКА. – Небагато. Польща фактично поділилася навпіл: одна частина ще
орієнтується на Москву, інша - підтримує нашого союзника короля Лещинського.
Фактично країна перебуває в стані громадянської війни.
КАРЛ. – Гаразд. А що ви можете сказати про гетьмана Мазепу? З ним неодноразово
намагалися  налагодити  контакти, проте - безрезультатно.
ДОЛЬСЬКА. – Він уникає всього, що може скомпрометувати його перед
московським царем.
КАРЛ (бере зі столу аркуш паперу). – Певну інформацію про нього нам надали
французькі резиденти. Ось що про нього пише дипломат Жан Балюз, який гостював
напередодні в Батурині. (Читає): «Гетьман Мазепа користується великою повагою
в країні, де народ, загалом свободолюбивий і гордий, мало шанує тих, хто ним
володіє.» Проте мені дещо тут не зрозуміло «користується великою повагою у
народі, який мало шанує тих, хто ним володіє.» Тоді чому ж Гетьманщина ще досі
під московським ярмом?
ДОЛЬСЬКА. – На Гетьманщині нині проживає близько двох мільйонів українців,
тоді як в Московському царстві біля сорока мільйонів.
КАРЛ. – Значна перевага.
ДОЛЬСЬКА. – До того ж, Ваше Величносте, Гетьманщина нашпигована
московськими військовими гарнізонами та агентами таємної служби царя.
КАРЛ. – Ось далі що пишуть французи про Мазепу. (Читає): «Коли той самий
Балюз став скаржитися на московське життя, гетьман ні сказав ні слова доброго на
захист московського царя. Однак він не затаїв, що корона Речі Посполитої за
прикладом древнього Риму іде до занепаду. Про короля Карла ХІІ говорив із
пошаною. Але сказав, що шведський король ще занадто молодий.». Мазепа вважає
мене занадто молодим, проте говорить із пошаною…. Цієї інформації недостатньо.
ДОЛЬСЬКА. – У залі резиденції Мазепи висять портрети усіх чужоземних
монархів. Так ось, на найпочеснішому місці знаходиться портрет Вашої
Величності.
КАРЛ. – До речі, як насправді виглядає гетьман Мазепа? На всіх портретах, які є

в нашому розпорядженні, кожного разу зображена інша людина.
ДОЛЬСЬКА (закоханим поглядом дивиться у далечінь). – Мазепа високого зросту,
вигляд у нього суворий, очі блискучі, руки тонкі й білі, повні грації, як у жінки,
хоча тіло його міцніше, ніж тіло німецького рейтера, і до того ж він є
першокласним вершником.
КАРЛ. – Гетьману Мазепі вже близько 70 років. У такому віці не кожному суджено
залишатися гарним вершником.
ДОЛЬСЬКА. –  Не кожному взагалі суджено бути гетьманом. До того ж тримати
гетьманську булаву майже 20 років. На це спромігся тільки гетьман Іван Мазепа.
Затемнення.

Ява 6. Заклик підданих до Мазепи.
Гетьман сидить у зажурі за столом, крутячи знічев’я в руках  гусяче перо.

МАЗЕПА. – Уся гетьманська канцелярія завалена скаргами. Усі вимагають,
просять, добиваються! Усі думають, що я так багато що можу. А насправді я можу
так небагатою. А у кого ще шукати захисту бідному люду?! Більше ні в кого! За
нами – Москва.
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Піднімається і йде в один куток кімнати. Його зупиняє перший голос.

Перший голос. – Гетьмане, Московія собі воює зі шведом, а ми ніби
цапи-відбивайли від усяких поборів на війну потерпаємо.  Рік воюють, другий,
третій, і тій війні кінця і краю не видно. Зовсім не стало сили жити! Рятуй,
гетьмане!

Біжить в другий куток кімнати. Його зупиняє другий голос.

Другий голос. –  Гетьмане, що робиться? Що діється, Іване Степановичу? Довела
себе Україна до того, що всякий чужинець може знущатися над кращими людьми
козацькими?! Знай, гетьмане, що як ми щодня молимося за спокій душі
Хмельницького, що визволив Україну з лядського ярма,  так і навпаки:
проклинатимемо Тебе і Твої кості довіку, коли ти нас у такій неволі московській
залишиш.

Ніби втікає від голосів, знову знесилено повертаючись до столу.

МАЗЕПА. – Добре, а мені де шукати розради, з ким мені порадитися? (Розкриває
книгу. Гортає сторінки). Хіба що в книгах. Вони не зраджують. Ось книга
“Держава” Маккіавелі. Що він пише? Скажімо, яка держава до іншої держави є
найкращим союзником? За Макіавеллі найкращим союзником є володар сильної,
але віддаленої держави. Швецький король Карл ХІІ є володарем сильної та
віддаленої від нас держави. Чи не так? (Схвильовано заходив навколо стола). Так,
гетьмане! Тому гріх було б не скористатися. таким союзом. До того ж він мені
подобається - цей молодий шведський король, якого ще називають «останнім
вікінгом Європи». Під час воєнних баталій любить особисто водити війська в
атаку. Не боїться суперників, навіть якщо за ними чисельна перевага. У
повсякденному житті веде життя простого воїна: разом з своїми солдатами спить
або на похідному ліжку, або просто на землі; однаково стійко переносить спеку та
холод; небагатослівний; не вживає алкоголю; віддає перевагу простій їжі, особливо
полюбляє смажене на вогнищі сало. Ну прямо як колись наш київський князь
Святослав… Той, переповідають, теж любив смажену на вогні шкварку. А цей -
останній вікінг Європи…

З’являється Анна, тримаючи гаптовану подушечку на витягнутих руках, на якій
складена коштовна  оксамитова білизна.

ДОЛЬСЬКА. – Гетьмане, це мій особистий дарунок, найвишуканіша та
найдорожча білизна у Європі. Білизна, яку одягають тільки королі!...
МАЗЕПА. – Але такий безцінний дарунок від найчарівнішої жінки мене багато до
чого зобов’язує?!...
ДОЛЬСЬКА. – Так, ясновельможний гетьмане, тепер усі говоритимуть про наше
весілля.
МАЗЕПА. – Княгине, ви сказали - про наше весілля?!
ДОЛЬСЬКА. – Так, ваше високосте, про наше весілля. Проте зараз війна. І ваша
Україна, і моя Вітчизна в небезпеці. Тому наше весілля можливе тільки після
перемоги.
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МАЗЕПА. – Весілля після перемоги?
ДОЛЬСЬКА. – Після великої перемоги! Після такої перемоги, коли ми зможемо
запросити на наш банкет не тих розпещених вельмож із Москви, яких ми бачили у
Білій Криниці, а  справжніх лицарів своєї Вітчизни.
МАЗЕПА. – Княгине – ви гідні бути Королевою!
ДОЛЬСЬКА. – Але це ще не все. До королівської білизни у мене є ще один
дарунок. (Клацає пальцями і за вікном починає грати музика). А тепер визирніть у
вікно.
МАЗЕПА (виглядає у вікно). – Ціла капела музикантів?! Ти даруєш мені цю
капелу?!...
ДОЛЬСЬКА. – Усіх до одного. Завдяки чуткам про весілля буде менше підозр. А
музикантів я дарую для того, аби за цією музикою нас менше чули. Адже і у стін
бувають вуха.
МАЗЕПА. – Княгине – ви гідні бути не просто королевою!!!...
ДОЛЬСЬКА. – Я тільки знаю, ваше високосте, що щаслива бути жінкою чоловіка,
який є володарем її серця.

Мазепа стає на коліно, цілуючи у поклоні руку княгині. Піднімається і щільно
причиняє вікно.

МАЗЕПА. – Княгине, я вас уважно слухаю.
ДОЛЬСЬКА (виймає з потаємної кишені листа). – Ось лист шановному гетьману
від Його Величності короля Швеції Карла ХІІ. Знаю тільки, що у ньому пропозиція
щодо військового союзу двох держав. (Гетьман одразу ховає лист між складками
одягу). Також на словах можу передати, що шведи незабаром розпочнуть
генеральний наступ на Москву. Саме в цей час ви зможете позбутися  васальної
залежності від царя Петра. Карл ХІІ обіцяє підтримати вас у цьому. Однак існує
велика небезпека.
МАЗЕПА (підсовує стільця). – Може присядете, княгине. В ногах правди немає.
(Сідає поруч).
ДОЛЬСЬКА. – Її ніде немає. Особливо в наш неспокійний час.
МАЗЕПА. – Що поробиш, залізний вік повсюди розсіює рани. Так про яку
небезпеку ви хотіли мене повідомити?
ДОЛЬСЬКА. – Вас планують відсторонити від командування козацькими полками
і передати всю владу московському фельдмаршалу  Меншикову.
МАЗЕПА. – Меншиков давно рветься до гетьманської булави, але звідки у вас така
інформація?
ДОЛЬСЬКА. – Напередодні у мене гостювали російські генерали Ренн та  граф
Шереметьєв. Обидва, до речі, є вашими щирими симпатиками.
МАЗЕПА. – Я знаю про це.
ДОЛЬСЬКА. – Під час обіду, коли мова зайшла за вас, генерал Ренн не втримався і
вигукнув від серця: «Яка шкода цього сміливого та шляхетного Івана Степановича!
Бідака й не знає, що Меншиков копає під ним яму і хоче відібрати у нього владу над
військом». Тоді я звернулася до Шереметьєва, аби він підтвердив цю звістку. Він
схвально кивнув головою. Тоді я запитала його, чому ж ви не повідомите про це
гетьмана, ви ж його приятель? «Не можна, - відповів Шереметьєв, - ми самі багато
чого терпимо, але мусимо мовчати.»
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МАЗЕПА (скочив і гнівно заходив із кутка в куток). – Я так і знав, так і знав! Вони
планують усунути всю козацьку старшину, а на їх місце поставити своїх генералів.
А мені на втіху ще одного ордена почеплять і поселять десь на хуторі доживати
віку...
ДОЛЬСЬКА (рішуче піднімається). – Не поселять, Іване Степановичу. І не будете
ви на хуторі доживати віку.
МАЗЕПА. – Чому ви так думаєте?
ДОЛЬСЬКА. –  Тому що  ви просто не з того тіста зліплені!
МАЗЕПА. – Дякую, княгине, але ситуація справді серйозна. Мушу негайно
ознайомитися з листом Його Величності і вже вранці дати відповідь.
ДОЛЬСЬКА. – Обіцяю, що цієї ночі наші музиканти не будуть вас турбувати.
МАЗЕПА. – А я обіцяю, княгине, що цієї ночі мовчатимуть усі гармати світу.
Мазепа знову стає на коліно, цілуючи у поклоні руку княгині. Кімнату огортає
темрява.

Ява 7. Повстання. На злуку зі Швецією.

У суцільній темряві в центрі сцени світло вириває величну постать гетьмана
МАЗЕПИ, який говорить вирішальну промову перед козацьким військом.

МАЗЕПА. – Славетне воїнство козацьке! Ви знаєте, яка кривда зараз коїться на
Вкраїні, і ви знаєте, як зараз потерпає від московської наруги наш волелюбний
народ. Ми не можемо більше терпіти насильство над нашими правами та
вольностями, і не можемо більше дивитися на згубу та руїну України! Колись ми
стали союзниками московських царів, але українці прийшли до них добровільно,
слухаючи тільки голосу спільної віри. Проте московські царі, потураючи нашим
довір’ям, вирішили запанувати над нами. Нині ми як вільний народ зриваємо з
ними той союз. Колись варязька дружина допомогла князю Володимиру Великому
розбудувати державу Київська Русь. Колись завдяки славним предкам нинішніх
шведів здобув собі славу інший великий князь – Ярослав Мудрий. Тільки прикра
передчасна смерть не дала відбутися злуці України Богдана Хмельницького та
королівства Швеції Карла Х, діда нинішнього короля Карла ХІІ. Сьогодні ми йдемо
на злуку із королем Швеції. Ідемо, щоб об’єднати Правобережну та Лівобережну
Україну, ідемо, щоб поновити наші права та вольності, ідемо, щоб нам не було
соромно перед нашими нащадками! Слава великому Запорізькому воїнству!!! Слава
Україні!!!

Ява 8. Зустріч та обід короля Швеції та гетьмана України.

У великому наметі відбувається урочистий обід КАРЛА ХІІ на честь прибуття
козацького війська до шведського табору. По одну сторону стола сидить король
КАРЛ, по іншу - гетьман МАЗЕПА. Король та гетьман про щось неквапливо
говорять, але про що – не чути. Натомість чути розмови почту гетьмана та
короля.
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Голоси. – Гості на стороні гетьмана.
– Про що вони говорять, щось нічого второпати не можу?
– А ви нічого і не второпаєте, полковнику, бо вони латиною говорять.
– Годину вже обідають, а ще жодної чарки не випили.
– Це обід, який король дає на честь гетьмана. Тому кубки за здоров’я один одного
вони підняли суто символічно.
– А правду кажуть, що король шведський непитущий?
– А ви, полковнику, хіба не бачите, що король навіть не доторкнувся до вина.
– Король говорить, що підготував маніфест до українського народу. Каже, що
Україна обох берегів Дніпра з військом запорізьким і народом українським буде
навіки вільна від усякого чужого володіння та матиме традиційні козацькі вільності.
– Гарно говорить король шведський. Може і нам колись так добре буде, як він нині
мовить.

Голоси. - Гості на стороні короля.
– А цей вождь диких козаків справді добре латину знає. Та й чути, що людина
освічена, так і виблискує перед Його Величністю цитатами із Горація та Тацита. Я
такої мови і при дворі французького короля не чув.
- Кажуть, що у своєму палаці Мазепа із італійськими майстрами говорить
італійською, із німецькими лікарями – німецькою, а ще він добре знає польську,
французьку, російську та татарську.
– Можу вам сказати, що завжди наш незворушний король просто зачарований
сьогодні Мазепою.
– Сподіваюсь, Мазепа його не розчарує і після перших наших баталій.

Гетьман та король стають із-за стола і про щось говорячи покидають намет.

Ява 9. АННА та АВРОРА. Одкровення.
Графиня КЕНІГСМАРК стрімко заходить до кімнати, кидаючи в куток
капелюшок.

АВРОРА. – Люба Анно, як я щаслива знову вас побачити!
АННА. – Авроро, у Білій Криниці завжди раді таким гостям, як ви!
АВРОРА. – Дорога Анно, прийміть одразу мої співчуття. Хто б міг подумати, хто б
міг подумати...
АННА. – Ви про що?
АВРОРА. – Про зраду Мазепи. Усіх, геть усіх обвів навколо пальця цей хитрий лис.
Скажіть, а ви справді ні про що не здогадувалися щодо його намірів приєднатися до
короля Карла? Адже, ми знаємо, що ви для нього були далеко не сторонньою
людиною.
АННА. – Так, у нас був роман. Але його перехід до шведів став для мене повною
несподіванкою.
АВРОРА. – Це й не дивно. Оточений звідусіль таємними агентами Петра, він все
одно зумів усіх перехитрити.
АННА. – Бо це Мазепа. А Мазепа – це суцільна таємниця.
АВРОРА. – Не можу з вами не погодитися. Зараз московське військо та шведський
король готуються до вирішальної битви.
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АННА. – Під Полтавою. Читала про це в газетах. До речі, всі пророчать перемогу
королю Карлу. За дев’ять років війни він не програв жодної битви.
АВРОРА. – Але є обнадійлива для усіх нас новина, про яку мало хто ще знає.
АННА.(схвильовано). Яка новина?
АВРОРА. – Напередодні битви короля Карла поранено. Під час кінної атаки куля
влучила йому в самісіньку п’яту. Тапер він не зможе особисто керувати військами.
А це шанс для Петра. Люба Анно, ви так зблідли?
АННА. – Нічого, нічого, просто я так втомилася від цієї нескінченної війни.
АВРОРА. – Дорогенька, мені здається, що ви симпатизуєте королю Карлу?
АННА. – Це й не дивно, адже його ще називають «останнім вікінгом Європи».
АВРОРА. – Погоджуюсь, молодий, безкомпромісний та відважний король Карл
викликає симпатію. Я, зізнаюсь, дуже пошкодувала, що при зустрічі з ним не
змогла розтопити його серця.
АННА. – Хоча, люба Авроро, багато чоловічих сердець плавились при першій
вашій появі.
АВРОРА. – Я люблю колекціонувати чоловічі серця, але не більше. Проте чи не
прогулятися нам знову вашим чудовим парком?
АННА. – Залюбки. Тільки там можна знайти затишок та спокій.
АВРОРА. – А саме його нам так іноді бракує.
Беруть одна одну під руки та йдуть до парку.

Ява 10. Гетьман та король. Перед вирішальною битвою.

Чути брязкіт зброї та гарматних вибухів. КАРЛ із перебинтованою ногою
сидить у задумі в кріслі. Підходить МАЗЕПА, ввічливо кланяючись.

МАЗЕПА. – Вітаю вас, Ваше Величносте!
КАРЛ. – Радий вас бачити, ясновельможний гетьмане. Сідайте поруч. Бачите, я
тепер тільки те й роблю, що сиджу.
МАЗЕПА (сідаючи). – Ще б пак, на одній нозі багато не постоїш.
КАРЛ. – Так, надовго я запам’ятаю це останнє своє день народження.
МАЗЕПА. – Безумовно. Замість того, аби на свої уродини в колі друзів сісти біля
вогнища і випити по келиху вина, ви поїхали у нічну розвідку і отримали кулю в
ногу. (В серцях). Чим не День народження!
КАРЛ. – Іване Степановичу, ви ж знаєте, я не п’ю вина.
МАЗЕПА. –  Ваша Величність, я ні в якому разі не смію вам дорікати, але того дня
вам би келих вина дуже не завадив.
КАРЛ. – Гетьмане, ціную ваше почуття гумору. Ви як ніхто вмієте тримати себе в
руках. Тим паче, напередодні вирішальної битви.
МАЗЕПА. – Саме так! Все вирішиться завтра!
КАРЛ. – Так, на світанку ми йдемо в атаку.
МАЗЕПА. –  Хоча у нас солдатів удвічі менше, ніж у царя Петра... До того ж у нас
майже немає артилерії...
КАРЛ. – Під Нарвою у мене було втричі менше солдатів, але ворог був розбитий.
МАЗЕПА. – Під Нарвою, Ваша Величність, ви особисто вели війська в атаку, а
зараз будете тільки дивитися за ними.
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КАРЛ. – Командувати битвою буде фельдмаршал Ротшильд. Він досвідчений
полководець.
МАЗЕПА. – Завтра побачимо. Доброї ночі, Ваше Величносте!
КАРЛ. – Доброї ночі! (Навздогін до  гетьмана). Іване Степановичу, чи пам’ятаєте
ту історію, яку я вам розповідав про генерала-алхіміка, якого ми під Дрезденом рік
тому взяли в полон?
МАЗЕПА. – Так, здається пригадав. Це був саксонський генерал.
КАРЛ. – Секретною депешею мене повідомили із Стокгольма, що він, як і обіцяв,
перетворив кілограм олова на кілограм золота найвищої проби.
МАЗЕПА. – Невже йому це таки вдалося?
КАРЛ. – Цю новину засвідчив генеральний скарбничий королівства. (Пауза).
МАЗЕПА. - Ваше Величносте, і що ви наказали зробити із цим золотом?
КАРЛ. – Наказав викарбувати з нього золоті монети із моїм зображенням.
МАЗЕПА. – А з алхіміком?
КАРЛ. – Він виконав свою обіцянку. Ми теж виконуємо свою. Відпустили його.
МАЗЕПА. – Ваше Величносте, ви самі казали, що алхімія – це омана. Тому це не є
хорошим знаком. І не треба було карбувати монети з того золота з вашим
зображенням.
КАРЛ. – Іване Степановичу, не будьте таким забобонним.
МАЗЕПА. – Будемо сподіватися, що вікторія завтра нас не покине.
КАРЛ. – Так, будемо сподіватися на вікторію!

Ява 11. Після Полтави. Радість та сум: АВРОРА та АННА.
До вітальні палацу забігає радісна графиня КЕНІГСМАРК .

АВРОРА. – Вікторія, вікторія, ми розбили шведів!
АННА(розгублено). – Хто розбив шведів?
АВРОРА (закружляла навколо княгині). – Цар Петро зі своїми військами.
АННА (пополотніла). – Цього не може бути?!
АВРОРА. – Так всі зараз у Європі говорять: «Цього не може бути! Цього не може
бути!» А сам король Карл ледь-ледь врятувався від ганебного полону. (Зупиняється,
придивляючись до крейдяної Анни.) Люба, що з вами?!
АННА (ледь чутно). – Води.
АВРОРА (наливає та подає їй склянку води). – Ви так пополотніли. Анно, вам
погано?
АННА. – Так, мені погано. А що з гетьманом Мазепою?
АВРОРА. – Його поки що ще не впіймали. Кажуть, що після Полтави Мазепа
керував відступом короля  і фактично врятував його.
АННА (полегшено). – Слава Богу!
АВРОРА. – Але його незабаром впіймають.
АННА. – Мазепа вам не по зубам!
АВРОРА (обурено). – Анно, я розумію, що у вас був з ним роман, але ж він наш
ворог?! (Анна відвертається). Зачекайте, зачекайте, часом чи не вели ви з усіма
нами подвійну гру?! (Анна  мовчить). Але як ви могли, адже ви одна з
найшановніших княгинь древнього роду?!
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АННА (опановує себе). – Так, древнього і прославленого роду! Я не тільки княгиня
Анна Дольська, але я ще й правнучка знаменитого князя Байди Вишневецького,
який був першим гетьманом Запорізької Січі.
АВРОРА. – Що значить гетьманом Запорізької Січі?
АННА (іронічно). – Вам, саксонцям, цього не збагнути!
АВРОРА (гнівно). – Княгине ви ризикуєте втратити все!
АННА. – Все – окрім честі та Вітчизни!
Одна жінка  рішуче йде в одну сторону, інша – в протилежну.

Ява 12. Сон короля: АВРОРА КЕНІГСМАРК.

Прожектор в одному кутку сцени вихоплює короля КАРЛА, в іншому – АВРОРУ
КЕНІГСМАРК.

Голос. – Після Полтави. Дике поле. Сон короля Карла.

КАРЛ. – Графиня Кенігсмарк?!
АВРОРА. – Так, Ваше Величносте, Аврора Кенігсмарк. Невже ви не раді нашій
зустрічі? (Пауза). Чи може ви вже думаєте, що я це не я, а...
КАРЛ. – А сама смерть.
АВРОРА. – Не найкраще порівняння для однієї з найпривабливіших жінок Європи.
Проте королям вибачалося навіть і не таке. Я хотіла сказати, що я це не я, а лише
тільки сон.
КАРЛ. – Думаю, що тоді мені вже час прокидатися. (Збирається йти геть).
АВРОРА (перепиняє йому шлях). – Не поспішайте, Ваше Величносте. Ви ще
встигнете  до земних справ. Натомість можете почути щось дуже цікаве для себе.
КАРЛ. – Ви впевнені в цьому?
АВРОРА. – Переконана.
КАРЛ. – У такому разі дайте слово, що це насправді буде наша з вами остання
зустріч. Навіть уві сні.
АВРОРА. – Остання. Навіть уві сні.
КАРЛ (відходить від графині). – Я уважно слухаю вас, Аврора Кенігсмарк..
АВРОРА (дістає з потаємної кишені папірець, читає):

У віці вісімнадцятім, раніше,
Ніж світ проймуть тривоги немалі,
Схід, за сприяння Місяця, відріже
У Півночі великий шмат землі....

Король в степах далеких бій програє
І з військом в край півмісяця втече...

КАРЛ. – Це про кого?
АВРОРА. – Про вас, Ваше Величносте! Адже ви зараз із залишком війська
пробиваєтеся через степи до краю, який належить Туреччині. Чи не так?! Отже...
(Читає текст без папірця):

16



Король в степах далеких бій програє
І з військом в край півмісяця втече...

КАРЛ (вражено). – Хто це?
АВРОРА. – Мішель Нострадамус. Його пророцтва, написані півтора століття тому.
КАРЛ. – Я не вірю в пророцтва.
АВРОРА. – Так само, як ви не вірили в алхімію. Натомість наказали тримати в
полоні саксонського генерала-алхіміка  доти, доки він не виплавить з олова
кілограм золота. (Пауза). Він дав вам обіцяне золото?
КАРЛ. – Так. І я, як і обіцяв, відпустив саксонського генерала.
АВРОРА. – А потім наказали з того золота викарбувати золоті монети. І не просто
монети, а зі своїм зображенням. Чи не так?
КАРЛ (підходить до неї впритул). – Ви хочете сказати, що моя поразка була
заздалегідь передбачена долею?!
АВРОРА (намагається відійти від нього). – Ваше Величносте, не підходьте
занадто близько, інакше сон обірветься.
КАРЛ. – Ви хочете сказати, що всі перемоги, звитяги, болі, страждання  заздалегідь
були марними?
АВРОРА. – У пам’яті нащадків ви залишитеся, як один із найвідважніших
молодих королів. Якого ще називатимуть «останнім вікінгом Європи».
КАРЛ (обурено). – Графине, ви про мене  говорите вже в минулому часі...
АВРОРА. – На жаль, Ваша Величносте, ви вже ніколи не досягнете минулої слави.
КАРЛ. – Але я хоча б повернуся на Батьківщину?
АВРОРА. – Так,  проте дуже скоро загинете від звичайної дурної кулі в Норвегії.
КАРЛ. – Гаразд, навіть якщо це правда і ви знаєтеся в хисті прозріння, то хто тоді з
моїх полководців продовжить той славний шлях, який розпочав я?
АВРОРА. – Ніхто.
КАРЛ (вражено). – Ніхто?!
АВРОРА. – Всі пам’ятатимуть тільки вас. Ви залишитеся в пам’яті нащадків
останнім королем, який особисто водив солдатів в атаку, який за дев’ять років війни
не зазнав жодної особистої поразки, але був переможений.
КАРЛ. – Я не вірю вам!...
АВРОРА. – Вважайте, що це тільки сон.
КАРЛ. – Так. І мені вже час прокидатися.
АВРОРА. – Прощавайте,Ваше Величносте!
Король мовчки відвертається, не бажаючи більше спілкуватися. Затемнення.

Ява 13. Сон гетьмана: АННА ДОЛЬСЬКА.

Затемнення. Прожектор в одному кінці сцени вихоплює графиню
ДОЛЬСЬКУ-ВИШНИВЕЦЬКУ, а в іншому – гетьмана МАЗЕПУ.

Голос. – Після Полтави. Дике поле. Сон гетьмана Мазепи.

ДОЛЬСЬКА. – Іване Степановичу. Невже нам час прощатися?!
МАЗЕПА. – Я – не хочу!
ДОЛЬСЬКА. – Я теж. Але, напевно, що - час!
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МАЗЕПА. – Анно, не кажіть так!
ДОЛЬСЬКА. – Час, Іване, час! Все розвіється, як дим. І після нас з тобою не
залишиться навіть листів. Таке воно було – зашифроване кохання. Хоча після нашої
смерті про нас часто писатимуть та пліткуватимуть.
МАЗЕПА. – Після нашої смерті?!.
ДОЛЬСЬКА. – У Франції, приміром, писатимуть, що гетьман Мазепа, попри
поважний вік, настільки пристрасно покохав княгиню Анну, що запалав бажанням
здобути для неї немало-небагато, а справжнісінький європейський трон. І буцімто
саме тому Мазепа об’єднався зі шведами. Ну як тобі така версія, Іване?!... Ха-ха-ха!
Наївні французи. У них тільки одне в голові.
МАЗЕПА. – Ти сказала – після нашої смерті?!.
ДОЛЬСЬКА. – Так, Іване, я ненадовго переживу тебе. Всього на два роки. Я вже це
знаю!
МАЗЕПА. – Але чому?... Це я втратив все... Але ти –  найперша красуня  - у
розквіті сил!...
ДОЛЬСЬКА. – Коли ти втратив все, я втратила тебе. А разом із тобою і сенс життя.
МАЗЕПА (згорьовано). – Ой, нема мені прощення, ой нема!
ДОЛЬСЬКА. – Не картай себе. На все воля Божа! І хочу аби ти знав, що я пишаюся
тобою. Ти до останньої миті боровся за кращу долю своєї Вітчизни. Так роблять
тільки справжні лицарі!
МАЗЕПА. – Твої слова – найкраща дяка за все моє життя. Але ти навіть не
уявляєш, яка туга кроїть серце. Не зміг здійснити найзаповітніше. А тепер про нас
писатимуть невідомо хто і казна що.
ДОЛЬСЬКА. – Не тільки невідомо хто. Найвірніший тобі генеральний писар
Пилип Орлик теж напише, що це я спонукала тебе піти на союз зі Швецією.
МАЗЕПА. – А насправді?
ДОЛЬСЬКА. – А насправді, як все було, нехай залишиться нашою таємницею.
Твоєю і моєю!
МАЗЕПА. – Твоєю і моєю.
ДОЛЬСЬКА. – Таємниця справжніх почуттів – це прерогатива великих. Вони їх
ніколи не виносять на широкий загал. І розгадати їх не допоможуть ніякі
шифрувальні ключі, окрім власного серця. Хто зможе відчути нас власним серцем,
той зрозуміє.
МАЗЕПА. – Любуюся тобою і не можу налюбуватися.
ДОЛЬСЬКА. – А я не можу намилуватися твоїми красивими руками. Ще моя бабця
казала, що чоловік, у якого красиві руки, не може бути потворним усередині. А твої
руки просто чарівні. Проте нам час прощатися.
МАЗЕПА. – Назавжди!
ДОЛЬСЬКА. – У цьому житті – так. Проте у нас ще є одна мить, що ти скажеш
мені ще?!.
МАЗЕПА. – Анно, ти була гідна стати королевою!
ДОЛЬСЬКА. – Тільки з таким володарем, як ти – мій лицарю, мій генію, мій
соколе сизокрилий! Прощавай, Іване!
МАЗЕПА. – Прощавай, Анно!

Ява 15. Напівтемрява. Чути тільки голос.
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Голос. - Пророчі сни здійснилися. Спершу не стало гетьмана Івана Мазепи,
ненадовго його пережила княгиня Анна, потім загинув король Карл, а вже
останньою відійшла у вічність Аврора Кенігсмарк. Усім своїм життям вони хотіли
нам щось сказати. Але чи почули ми їх? Чи чуємо ми слова Чернігівського
ієромонаха Антонія, який говорив про гетьмана: «Не було раніше, подібних йому, і
по ньому вже більше ніколи такого не буде.» Чи чуємо ми слова про нього Байрона,
Віктора Гюго, Юліуша Словацького, Рилєєва; українців Тараса Шевченка, Степана
Руданського, Богдана Лепкого, Володимира Сосюри... (Пауза). Чи чуємо?!... Чи
чуємо ми слова знаменитого Вольтера, який, згадуючи Мазепу, вперше виголосив
на всю Європу: «L’Ukraine a toujours aspire a atre libre» (звучить француькою) –
Україна завжди прагнула -  до СВОБОДИ!!!

З А В І С А.

Контакти: oleh_kyiv@ukr.net
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