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Надія Симчич 

 

СВЯТО ВОСКРЕСАЮЧОГО ДУХУ 

 

(за романом Ю.Андруховича “Рекреації”) 

 

ДІЙОВІ ОСОБИ 

 

1. РОСТИСЛАВ МАРТОФЛЯК – поет  

2. МАРТА – жінка Мартофляка 

3. ЮРКО НЕМИРИЧ – поет  

4. ГРИЦЬ ШТУНДЕРА – поет  

5. ОРЕСТ ХОМСЬКИЙ – поет  

6. БІЛИНКЕВИЧ – член оргкомітету свята 

7. ПАН ПОПЕЛЬ – доктор, громадянин Швейцарії 

8. ПЄТЯ – король рекету 

9. ПРОРОК  

10.  ДОБРОДІЙ У КАПЕЛЮСІ 

11.  ДІВЧИНА 

12.  ХЛОПЕЦЬ 

13.  ТІНЬ БАТЬКА 

14.  ОФІЦІАНТ 

15.  ПАН ГАРАЗДЕЦЬКИЙ 

16.  ПАНІ КЛІТЕМНЕСТРА 

17.  АМАЛЬТЕЯ 

18.  ГРАФ ДЕЛЬ КАМПО 

19.  НАТАН ГОЗЕНДУФТ 

20.  ФОН ЗАЙОНЦ  

21.  ЛЕЙТЕНАНТ 

22.  МАЦАПУРА – головний режисер Свята Воскресаючого Духу 

 

ПЕРЕБИРАНЦІ: Ангели, Цигани, Козаки, Спудеї, Чорти, Відьми, Русалки, 

Металісти, Афганці, Музики. 
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ДВІЙКО ФУНКЦІОНЕРІВ З ПОВ’ЯЗКАМИ ТА МЕГАФОНАМИ В РУКАХ; 

КВАРТЕТ МУЗИКАНТІВ; П’ЯТЕРО СТУДЕНТІВ; ЧЕТВЕРО ДЕСАНТНИКІВ. 

 

• Дія відбувається в Чортополі, маленькому містечку на заході України, 

наприкінці 80-х. 

 

• Сцена складається з трьох рівнів, різних за величиною та висотою. Перший 

рівень – власне сцена. Другий рівень, піднятий приблизно на півметра, 

розташовується трохи збоку – на ньому має вміститися як мінімум стіл із 

шістьма стільцями. І, нарешті, найвищий, третій рівень – невеличка площадка, 

розрахована на двох акторів. 

  

ДІЯ ПЕРША 

 

Завіса. Звучить магнітофонний запис розмови ПАНА ПОПЕЛЯ, НЕМИРИЧА та 

ШТУНДЕРИ. Вони розмовляють в авто, що рухається – чути тиху роботу двигуна та 

шурхіт коліс.  

ГОЛОС П.ПОПЕЛЯ. Ви собі навіть уявити того не можете, що для мене цей 

Чортопіль! Ці старенькі вілли з диким виноградом, ці гори, які звідусюди видно, цей 

домініканський костел. Зараз, якщо не помиляюся, просто по цій вулиці, а тоді скрутити 

направо – і вже будете мати площу Ринок...  

ГОЛОС ШТУНДЕРИ. Пане Попель, маєте чудову пам’ять... 

ГОЛОС НЕМИРИЧА. Скільки ж вам років?  

ГОЛОС П.ПОПЕЛЯ. Я не є молодий і не є старий, хлопці. Я вічний. Як, зрештою, і 

ви. (Пауза). Площа Ринок, прошу дуже! Тамті не на вас чекають? (Авто зупиняється, 

чути стукіт дверей – НЕМИРИЧ та ШТУНДЕРА виходять, навздогін). Гадаю, ми ще 

побачимося, було дуже приємно, веселих свят! (Авто від’ їжджає). 

ГОЛОС НЕМИРИЧА (услід). Веселих свят, старий мудаче... 

ГОЛОС ШТУНДЕРИ. Он вони стоять, уже чекають. Слухай, Мартофляк знову жінку 

припер... Хому, як завжди, не впізнати... А що то за свинський бльондин з ними? 
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КАРТИНА ПЕРША 

 

Перший рівень – власне сцена – являє собою пивбар. Присутні навстоячки п’ють 

пиво. 

 

ЯВА ПЕРША 

Хомський, Білинкевич, Мартофляк, Марта, Немирич, Штундера 

  

ХОМСЬКИЙ. Я волів би трохи більше почути про ту забаву, котра тут незадовго 

відбудеться (До БІЛИНКЕВИЧА). Що ви можете нам розповісти, юний ангеле? 

БІЛИНКЕВИЧ (зашарівшись). Свято Воскресаючого Духа... ху. Духу. 

ХОМСЬКИЙ. Чудово, юначе! Ви повідомили саме те, що ми знали й без вас.  

ВСІ сміються.  

БІЛИНКЕВИЧ (гарячково починає шукати щось по кишенях, нарешті видобуває з 

торбинки, прозваної в народі “ підераскою” згорнутий вчетверо проспект). Тут усе 

написано (Передає проспект Мартофлякові). 

МАРТОФЛЯК мовчки починає гортати проспект. 

ХОМСЬКИЙ. А де Мацапура, що він робить і чому нас не зустрів? 

БІЛИНКЕВИЧ. Павло Аврамович, як головний режисер свята, дуже зайнятий. У 

нього зараз останні репетиції, приготування. Тому всі питання вашого влаштування і 

подальшого перебування на святкуванні він доручив мені... Власне, поки що за нашим 

розпорядком вільний час. Бо саме свято почнеться тут, на площі, десь так за чотири 

години, між дванадцятою й першою ночі... 

МАРТОФЛЯК (густим акторським голосом). Слухайте, це цікаво... (Читає 

проспект). “Шановна громадо, панове-товариство! Дочекалися й ми тієї днини, коли 

чорні сили зла і реакції, поборювані Світлим Козацьким Духом, затремтіли і жахнулися! 

Маємо вирішальну нагоду показати самим собі і всьому цивілізованому світові, яких 

славних Батьків ми діти. О цій порі нам дуже потрібне свято, яке об’єднає всіх нас в 

неподільному пориві творення і будування. Древній і вічний, як сама наша 

багатостраждальна історія, Чортопіль гостинно запрошує веселитися. Дух повинен 

воскреснути! 27-28 травня в Чортополі відбудуться вперше за двісті років повернуті 

народові рекреації під загальною назвою “Свято Воскресаючого Духу”. М-м-м... Тут 

далі програма свята... О! “У програмі свята можливі сюрпризи. М-м-м... Оргкомітет 
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висловлює щиру вдячність спонсорам свята м-м-м... та особисто панові Франкові 

Попелю (Швейцарія)” І що ви тепер на все це скажете, друзі? 

НЕМИРИЧ. Неслабо! 

ХОМСЬКИЙ. Маразм! 

ШТУНДЕРА. Дурхата! 

МАРТА. Ваш Мацапура, здається, остаточно зшизів.  

НЕМИРИЧ. Ми з Грицем скажемо навіть більше. Той пан Попель зі Швейцарії – наш 

добрий товариш. Дорогою сюди він подарував нам по гандону і взагалі пообіцяв 

запросити до Америки. 

МАРТА (зацікавлено). Справді? 

НЕМИРИЧ. Не хвилюйся, Мартусю, ми обов’язково візьмемо з собою твого 

чоловіка. До речі, ти сьогодні чарівно виглядаєш (Цілує їй руку). 

МАРТА. Мій чоловік вже має запрошення до Америки.  

ХОМСЬКИЙ. Старий, привези мені звідти іграшкового члена... Пам’ятаєш, у мене 

був один такий. Але якась погань вкрала його, певно, в гуртожитку... 

МАРТОФЛЯК. Певно, якась дівчина! 

НЕМИРИЧ та ШТУНДЕРА (майже одночасно). А твій власний ще при тобі? 

ХОМСЬКИЙ (зверхньо). У цьому можна легко переконатися, хлопці. Ляжемо 

сьогодні разом – і переконаєтесь. 

МАРТОФЛЯК. Боюся, що лягати нам просто не доведеться, зважаючи на 

насиченість програми. 

ШТУНДЕРА. Якщо так, то на біса ми їхали, ще й презервативи з такими труднощами 

діставали? 

ХОМСЬКИЙ. А чи тебе хто просить увесь час валандати по тому святі? Знайдеш 

собі першу-ліпшу суперпанну – і вперед. Кожен з нас вільний у своєму виборі. Невільні 

люди не створять вільного карнавалу.  

МАРТОФЛЯК (поважно). Я цілком згоден з Хомою... 

МАРТА (гостро). В якому сенсі? 

МАРТОФЛЯК. В тому, що коли схочу напитися, то нап’юся – і гаплик! 

ХОМСЬКИЙ. Не ображай жінку, старий, вона сьогодні просто казкова! (цілує 

МАРТУ в щічку). 

БІЛИНКЕВИЧ (скориставшись паузою, зацікавлено). А ви не скажете, над чим зараз 

працює поет Микола Нагнибіда? 
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НЕМИРИЧ (люб’язно). Знаєш, старий, він, здається, помер років тому тридцять. 

Проте цілком можливо, що він і зараз над чимось працює, хоча ніяких вістей від нього 

поки що нема. 

БІЛИНКЕВИЧ (злякано). Як помер?! Та він же ще минулого року приїздив сюди з 

виступами! Я слухав його лекцію в будинку культури... 

НЕМИРИЧ. Те, що ти зараз кажеш, Іванку, цілком могло мати місце – в певному 

розумінні поет Микола Нагнибіда вічно живий і всюдисущий як Крішна. 

БІЛИНКЕВИЧ. Він ще потім вечеряв у ресторані “На Ринку”, тут, поруч з 

пивбаром... Замовив собі шніцель по-гуцульськи... І з’ їв його... 

НЕМИРИЧ. А може, ти сплутав його з якимось іншим великим поетом? 

БІЛИНКЕВИЧ. Та як я міг сплутати, коли особисто замовляв для нього місце в 

готелі!.. 

ШТУНДЕРА. Тоді це якийсь інший Нагнибіда, теж поет. 

БІЛИНКЕВИЧ (зрадівши). Точно! Так воно, мабуть, і є! А чи правда, що 

письменника Костюченка в Києві збила чорна “Волга”, і він тепер у реанімації? 

МАРТА нахиляється до МАРТОФЛЯКА і щось шепче йому на вухо. 

МАРТОФЛЯК. Йди сама. 

МАРТА (обурено). Ну ще чого! Там ті п’яні морди... 

МАРТОФЛЯК (похмуро). Не з’ їдять тебе... 

ХОМСЬКИЙ (до МАРТИ). Марто, може, хоч тут я заміню тобі чоловіка... (Подає їй 

руку). 

МАРТА (до МАРТОФЛЯКА). Порося... 

МАРТА та ХОМСЬКИЙ виходять. 

НЕМИРИЧ (продовжуючи розмову, до БІЛИНКЕВИЧА). Це неправда, що 

Костюченка збила машина. Не далі як учора вдень ми з ним пили каву в “Енеї”. 

БІЛИНКЕВИЧ (просяявши). Ви особисто знайомі з письменником Костюченком? 

НЕМИРИЧ (позіхаючи). Я кілька разів відтарабанював його п’яного додому на таксі, 

тільки й знайомства... 

БІЛИНКЕВИЧ. А Петренко вже повернувся з Канади, куди їздив з делегацією від 

товариства “Україна”? 

ШТУНДЕРА (мружачи очі). Слухай, малий, ти стільки всього знаєш, що мимоволі 

виникає думка... 

БІЛИНКЕВИЧ (сміючись). Що вбивати пора, так? А вам доводилося бачити 

публіциста Віталія Коротича? Як він там? 
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НЕМИРИЧ. Непогано. 

БІЛИНКЕВИЧ. А ви були на похороні в поета Петра Гаркавого? 

НЕМИРИЧ. Не був. 

БІЛИНКЕВИЧ. І як пройшов похорон? 

НЕМИРИЧ. Пристойно. 

 

ЯВА ДРУГА 

Ті ж, Хомський, Марта 

 

Заходять ХОМСЬКИЙ з МАРТОЮ. 

БІЛИНКЕВИЧ. А правда, що там виступав сам Задорожний? 

ХОМСЬКИЙ (куйовдячи чуба БІЛИНКЕВИЧУ). Ти все ще докучаєш запитаннями, 

ангеле мій? Перестань, бо скажу Мацапурі, аби вигнав тебе з Оргкомітету. 

БІЛИНКЕВИЧ (кліпаючи очима). Чому? 

ХОМСЬКИЙ. Не чому, а за що. 

БІЛИНКЕВИЧ. За що? 

ХОМСЬКИЙ. За пияцтво і разврат! 

БІЛИНКЕВИЧ полегшено сміється. 

МАРТОФЛЯК (до БІЛИНКЕВИЧА). Слухай, ти щось тут казав про ресторан по 

сусідству? 

БІЛИНКЕВИЧ. Так, тут поруч є ресторан “На Ринку”... 

МАРТОФЛЯК. І ми могли б у ньому повечеряти? 

БІЛИНКЕВИЧ. Так, але... бажано було би поселитися в готелі... я за вас відповідаю... 

МАРТОФЛЯК. Не жвинди! Ми мусимо повечеряти. А тоді вже в готель. 

ВСІ (гаряче). Так, звісно! Мусимо повечеряти! Готель почекає! 

БІЛИНКЕВИЧ. Ну то йдемо! Тут є службовий хід. Просто з пивбару до ресторану 

через підземелля. (Гукає). Бодю, відкрий чорні двері! 

Йде першим; усі, крім МАРТОФЛЯКА, що йде останнім, виходять за ним.  

МАРТОФЛЯК. Чорні двері. Гарна назва для збірки, ге? 

Сцена темніє.  
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КАРТИНА ДРУГА 

 

ЯВА ПЕРША 

Мартофляк 

 

МАРТОФЛЯК (сам, у світлі рампи). Виявляється, під кожним містом є ще одне 

місто – зі своїми вулицями і площами, зі своїми звичаями і таємницями, зрештою, я 

давно здогадувався про це, але не мав нагоди переконатися, отже, тепер ми йдемо 

середньовіччям, поверхом нижче – дохристиянські часи, потім – мамонти, потім, 

здається, мезозой, і так далі, сходження донизу не має кінця, але дідько з ним, головне, 

що ми на святі, і я скажено радий бачити вас, мої братове, - тебе, Хомський, що вмієш 

видобути поезію навіть з лайна, і тебе, Грицю, народжений у Караганді, що носиш на 

чолі чорне пасмо волосся, немов вічну жалобу, і тебе, Юрку Немирич, що вмираєш 

повсякдень у цьому дурнуватому світі, а всі думають, що ти лишень вимахуєшся, ви 

славні, великі хлопці, я віддам усе золото земне за один-єдиний рядок будь-кого з вас, за 

це щастя – брести з вами майже наосліп з одної кнайпи до другої, ми йдемо на музику, 

мов на запах горілки, і добре вип’ємо за те, що ми є, хлопці, слава вам, що ви є, будьмо!   

 

ЯВА ДРУГА 

Мартофляк, Марта, Хомський, Немирич, Штундера, Білинкевич  

 

 Сцена світліє; другий рівень сцени являє собою ресторан “На Ринку”. Товариство 

вже сидить за сервірованим столом; навколо чується веселий гамір і сміх 

відпочивальників.     

МАРТОФЛЯК (продовжує, рушаючи до них). Друзі, поки принесуть печеного зайця, 

я прошу кожного з вас прочитати по останньому віршеві.  

ХОМСЬКИЙ. Я написав справжнього травневого вірша і, гадаю, він буде доречним. 

(Розливає по склянках коньяк). Але спершу вип’ємо, бо я відчуваю страшенну сухість у 

роті. 

П’ють. 

ХОМСЬКИЙ (декламує). Цвітіння дерев найніжніша пора, 

Найвище зусилля краси і добра,  

Як чуйно ступаю в зелену країну,  

Де соком дощів пахне тепла кора... 
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МАРТОФЛЯК. Непогано. Але це не твоє, це Андруховича... 

НЕМИРИЧ. До речі, він приїхав сюди? 

МАРТОФЛЯК. Мабуть, що ні. Я чув, що він зараз пише якусь прозу. 

БІЛИНКЕВИЧ. Як цікаво! 

ШТУНДЕРА. А хто такий цей приємний з вигляду молодик, який сидить тут, між 

нами? 

БІЛИНКЕВИЧ (знічено). Забули, чи що? 

ХОМСЬКИЙ. Друже, запам’ятай будь ласка, одну вельми суттєву штуку. Тут сидять 

люди, які не бачилися майже три місяці. Зараз вони бажають досхочу набутися, тому ти 

повинен поводити себе так, наче тебе тут немає. 

БІЛИНКЕВИЧ. Вибачаюся... 

ХОМСЬКИЙ. Ну от. Тепер твоя черга, Мартофляче. Тільки будь ласка, після того, як 

ми знову вип’ємо... 

Наливає горілку всім. МАРТА пробує протестувати проти такого шаленого темпу, 

але в неї нічого не виходить. Заходить офіціант БОДЬО з тацею наїдків.  

НЕМИРИЧ (підводячись). Кохані! Мушу зізнатися, що на цьому світі є порівняно 

небагато речей, котрі чогось варті. Зрештою, всі ми дуже самотні і всі ми про це знаємо. 

В усякому разі, я впевнений, що всі ви чудово це розумієте. Навіть якщо знайдеться 

хтось такий серед нас, отут, то я все одно йому не повірю, що він цього не розуміє. Я, 

здається, вже згадував про те, що на цьому світі є небагато речей, котрі чогось варті. 

Вип’ємо ж за це! 

П’ють. 

БІЛИНКЕВИЧ. Він що, Горбачова копірував?  

ШТУНДЕРА (гостро). Ні, ви мені скажіть, хто цей балакучий юнак? 

ХОМСЬКИЙ (до БІЛИНКЕВИЧА). Старий, ми, здається, домовлялися... 

БІЛИНКЕВИЧ. Вибачаюся ще раз, але з вами так цікаво, що я не можу... 

ШТУНДЕРА. Він що, запрошений в наше товариство? 

ХОМСЬКИЙ. Ні, Грицю, він виконує тут свої службові обов’язки.  

Мовчки їдять. 

ХОМСЬКИЙ (витираючи губи серветкою). Хочете, я розповім вам коротко сюжет 

своєї повісті “Мерзотники”?  

НЕМИРИЧ. Розповідай, але так, щоб ми зрозуміли. 

ХОМСЬКИЙ. О’кей. Дія відбувається на початку століття в маленькому 

провінційному містечку в Галичині. Там буде в деталях описано перший політ на літаку 
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одного графа – як він піднімається в небо і описує цілих три кола над пустирем, де 

зібралися юрми глядачів. Директор приватної гімназії прагне спокусити одну зі своїх 

учениць і по допомогу вдається до гіпнотизера. Потім до містечка прибуває ерц-герцог 

Фердинанд у супроводі цілого полку кірасирів. І виявляється, що всі вони давно вже 

готують на нього замах. Це така терористична організація, яку очолює той старий 

гіпнотизер. Починається судовий процес над директором гімназії, але йому вдається 

вийти сухим із води, оскільки під час процесу відбувається землетрус. Учениця гімназії, 

котра в цей час саме молилася в церкві, западається разом із церквою під землю. Вона 

опиняється в невідомій раніше підземній країні. Тим часом пілот, якого я вивів на 

самому початку, ніяк не може посадити свого літака, адже землетрус усе знищив. 

МАРТОФЛЯК. Прекрасно! 

МАРТА. А я майже нічого не зрозуміла... 

ХОМСЬКИЙ. Я й сам не все там розумію, однак чимось воно мені дуже 

подобається... 

Біля столу проходить ПЄТЯ – король рекету. 

ШТУНДЕРА (штовхає під столом МАРТОФЛЯКА ногою). Маю щось тобі сказати. 

Може вийдемо на два слова?  

Виходять. 

МАРТА. Бачите, йому вже не можна сьогодні пити! 

НЕМИРИЧ. Марто, кохана, я запевняю тебе, що все буде якнайкраще. Ростик 

надзвичайно витривала людина. 

МАРТА. Я краще знаю, витривала чи ні...  

ХОМСЬКИЙ (до МАРТИ). Ти сьогодні схожа на кінозірку... 

НЕМИРИЧ. Якщо Мартофляк не може не пити, то він мусить пити, інакше я просто 

чогось не розумію! 

БІЛИНКЕВИЧ. А ви знаєте, хто це щойно пройшов коло нашого столу? Це Пєтя. 

НЕМИРИЧ. І хто він такий, чорт забирай, що ти з таким пієтетом вимовляєш оте 

“Пєтя”? 

БІЛИНКЕВИЧ. Це король рекету. 

МАРТА (занепокоєно). Може скоро підемо звідси? 

НЕМИРИЧ. Показати йому спину? Це вище наших можливостей! Ми мусимо гідно 

репрезентувати себе. 

Освітлення другого рівня сцени тьмяніє, натомість яскраво освітлюється третій 

рівень – площадка, на якій курять і розмовляють ШТУНДЕРА та МАРТОФЛЯК.  
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ЯВА ТРЕТЯ 

Штундера, Мартофляк 

 

ШТУНДЕРА. Ростику, ти уявляєш, яка навколо лажа? Я вже геть замахався. Вони на 

кожному кроці. Розумієш, старенький, адже він тягне на цілого капітана. Звідки він 

узявся, хто його привів до нас? 

МАРТОФЛЯК. Він зустрічав Хомського на вокзалі. Сказав, що від Мацапури. 

ШТУНДЕРА. Тим гірше для Мацапури. Розумієш, старенький Ростику, я на них маю 

чуття. Це лажа, причому страшна. 

МАРТОФЛЯК. Я так не думаю. Який їм сенс? Він і справді всього лише 

комсомольський хлопчик, як каже. 

ШТУНДЕРА. Не будь таким легковіром. Бачиш, як він лізе зі своїми питаннями? 

МАРТОФЛЯК. Ну йому просто цікаво. 

ШТУНДЕРА. Йому цікаво, я згоден з тобою. Слухай, Ростику, коли ти збираєшся до 

Америки? 

МАРТОФЛЯК. Десь наступного місяця. Я ще не маю квитка.  

ШТУНДЕРА. Знаєш що? Візьми в мене оцих десять доларів, але так, щоб ніхто не 

бачив...  

МАРТОФЛЯК. Навіщо вони мені, Грицю? 

ШТУНДЕРА. Я дарую тобі. Купиш там що-небудь для Марти. Вона в тебе 

фантастична, старий. 

МАРТОФЛЯК. Дякую. 

ШТУНДЕРА. Ти розумієш, зараз навколо така лажа. Ми повинні триматися. Я їх 

ненавиджу всіх, розумієш? Давай я зараз скажу йому все, а тоді натовчемо йому 

хавальник, га? 

МАРТОФЛЯК. Ну, цього не треба. 

ШТУНДЕРА. Чого ти такий обережний, такий вихований? Йому треба дати по рогах, 

чесне слово! Якщо ти не хочеш, то я сам зроблю це! 

МАРТОФЛЯК. Грицю, ми тільки ускладнимо ситуацію. Треба просто якось 

делікатно відшити його... 

ШТУНДЕРА. Ну чого ти такий делікатний? Ти що, графського роду? 

МАРТОФЛЯК. У нас вистачить, щоб розрахуватися? 
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ШТУНДЕРА. Там вийде не більш як півтори сотні. Можна, я зараз викличу його 

надвір і дам йому по чайнику? Ти ж знаєш, я можу... 

МАРТОФЛЯК. Можеш, Грицю, але це справді не той випадок. Я прошу тебе. Ти 

докурив? 

ШТУНДЕРА. Так. Ходімо? 

Починають спускатися. 

МАРТОФЛЯК. Ходімо, вип’ємо ще чогось. Слухай, а може, він просто педераст? 

ШТУНДЕРА. Одне з двох.  

МАРТОФЛЯК. Або одне з другим. 

 

ЯВА ЧЕТВЕРТА 

Ті ж, Штундера, Мартофляк 

 

Сцена другого рівня знову світлішає. ХОМСЬКИЙ наливає по чарках горілку; 

заходять ШТУНДЕРА та МАРТОФЛЯК. 

НЕМИРИЧ. Ми мали таке враження, що вас уже не буде. 

МАРТОФЛЯК. Але ж ви всього не випили. 

МАРТА (благально). Ростику, я тебе дуже прошу... 

БІЛИНКЕВИЧ. Пане Мартофляк, а коли саме ви рушаєте до Америки? 

ШТУНДЕРА виразно дивиться на МАРТОФЛЯКА. 

МАРТОФЛЯК. Яке це має значення? Америка – то цілком інший світ. 

БІЛИНКЕВИЧ. Може у вас виникнуть якість контакти з тамтешніми редакціями, 

видавцями? 

МАРТОФЛЯК (доброзичливо). Вибач, як тебе звати? 

БІЛИНКЕВИЧ. Ігор. 

МАРТОФЛЯК. А я чомусь думав, що Іван. Ти ж відзивався на Івана! 

БІЛИНКЕВИЧ. Я не хотів суперечити вам. 

МАРТОФЛЯК. Он як! Знаєш, Ігорку, вибач, але ти нам не дуже подобаєшся зі своїми 

питаннями. 

БІЛИНКЕВИЧ (сумно). Я хотів як ліпше... 

МАРТОФЛЯК (плескає його по плечу). Не ображайся! 

НЕМИРИЧ. Дивіться, вже музиканти вилазять. Тепер заведуть свою рогульську 

музику, аж ми не зможемо побалакати. 

БІЛИНКЕВИЧ. Можна я запрошу Пєтю до нашого столу? 



 12

НЕМИРИЧ. То цікаво... 

ХОМСЬКИЙ. Тільки не надовго. 

МАРТА. Я не хочу! 

МАРТОФЛЯК. Клич!  

БІЛИНКЕВИЧ зникає. 

МАРТОФЛЯК. А хто то такий? 

НЕМИРИЧ. Пєтя – це король рекету. Он той, схожий на акулу. 

МАРТА. Я зараз піду геть. 

МАРТОФЛЯК. Іди. 

ХОМСЬКИЙ (кладе свою долоню на МАРТИНУ). Я обіцяю тобі, що все буде добре... 

 

ЯВА ЧЕТВЕРТА 

Ті ж, Білинкевич, Пєтя 

 

БІЛИНКЕВИЧ (до ПЄТІ). Разрєшітє вам прєдставіть моїх хароших друзєй-паетов. 

Ето очень славниє паети, ізвєстниє... 

ПЄТЯ (приязно посміхаючись). Пєтя... 

Цілує руку МАРТІ, по черзі вітається за руку з кожним. ХОМСЬКИЙ наливає йому 

чарку. 

ПЄТЯ. За знакомство! (П’є. Помовчавши). Приєхалі отдохнуть? 

БІЛИНКЕВИЧ. Так, на свято Воскресаючого Духу... 

ПЄТЯ. Ето правільно, ето нормально. А чего ти за ніх отвечаєш, оні что, не 

разговарівают? 

БІЛИНКЕВИЧ (хихоче). Вони тільки віршами говорять. Товариство, я пропоную для 

знайомства і на честь нашого гостя Пєті прочитати кожному по віршеві. 

Присутні так зиркають на БІЛИНКЕВИЧА, що той миттєво оцінює свою 

нетактовність. 

ПЄТЯ. С удовольствієм послушаю... 

Всі мовчать. 

ПЄТЯ. Я, кстати, Єсєнина очень люблю... Кто-нибудь із вас помніт Єсєніна? 

ХОМСЬКИЙ. Розумієте, ми його любимо. 

ПЄТЯ. Вот і чудєсно. Почитай что-нібудь. 

ХОМСЬКИЙ. Але ми вважаємо за краще робити те, що в дану мить нам подобається, 

а не те, що ви нам скажете робити.   
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НЕМИРИЧ (підводиться з налитою чаркою в руці). Товариство, в мене народився 

тост. Наливайте собі, бо я тостую... 

ХОМСЬКИЙ наливає. 

НЕМИРИЧ. Рідні! Людина створена так, що їй завжди всього мало. Вона самотужки 

приковує себе до ланцюгів буття, бодай навіть і золотих. І з цими ланцюгами на шиї 

проживає недовгий свій земний вік. Вона грабує ближніх своїх і, коли треба, навіть 

стріляє в них з пістолета. Це печально, але так воно вже є. Адже все одно у фіналі хтось 

устигне вистрелити швидше за тебе. Проте кожна людина вперта і самозасліплена, 

кожна думає, що все їй проститься, і даровано буде вічне блаженство носити джинс і 

щовечора розкошувати по ресторанах, як оце сьогодні випало отут усім нам. Хоч інколи 

і в ній прокидається отой внутрішній голос і пророчить: “Ну що, все одно ти не вічний, 

ну нехай навіть буде пишний багатий похорон, ну нехай навіть з’ їдуться побратими з 

усього Союзу, аби віддати тобі шану, нехай навіть звучать промови їхні впереміш із 

віршами Єсеніна, нехай! – але ж тобі вже не бути ось тут, завтра, на цій землі!” І людина 

здригається, проте продовжує робити те саме, і не хоче каятися. Вип’ємо ж за людину, 

вперту і нерозумну, приковану до золотих ланцюгів буття! 

П’ють. 

ХОМСЬКИЙ. Це була твоя лебедина пісня, старий... 

ПЄТЯ трохи спохмурнів. 

Починає звучати музика. 

ПЄТЯ (до МАРТИ). Я хотєл би потанцевать с тобой. 

МАРТА мовчить. 

ПЄТЯ (значно голосніше, дивлячись їй в обличчя). Я хотєл би потанцевать с етой 

дєвушкой... 

МАРТА благально дивиться на МАРТОФЛЯКА. 

ХОМСЬКИЙ (підводиться). Нам дуже прикро вас розчаровувати, але перший танець 

обіцяно мені. Мартусю! 

Відходять, піднімаються на третій рівень, танцюють. ПЄТЯ обводить усіх 

неквапливим поглядом. НЕМИРИЧ витягає з кишені свою книжечку, надписує її і 

простягає ПЄТІ. 

ПЄТЯ. Спасібо. (Ховає книжечку до нагрудної кишені, навіть назви не прочитавши). 

Ну, я пойду. Там рєбята ждут. Отдихайтє...  

ВСІ підводяться, щоб гідно провести його. 

ПЄТЯ. Я думал, у вас вєсєлєє... (Іде).  
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МАРТОФЛЯК (до БІЛИНКЕВИЧА). Ігорку, як ти гадаєш, хто з них більший 

нежилець на цьому світі – Хома чи Немирич? 

НЕМИРИЧ. Гадаю, що я... 

Світло на другому рівні знову тьмяніє; третій рівень освітлюється. 

 

ЯВА П’ЯТА 

Марта, Хомський 

 

МАРТА. Орку, я така вдячна тобі... 

ХОМСЬКИЙ. Нема за що. А ти пішла б танцювати з тим дебілом?  

МАРТА. Ще мить – і пішла б.  

ХОМСЬКИЙ. Ти злякалася його?  

МАРТА. Дуже. Він такий страшний. 

ХОМСЬКИЙ. Він, здається, добряга. 

МАРТА. Скажеш таке! А ще я боялася за Мартофляка. Бо якби пішла з тим чортом 

танцювати, він міг би... 

ХОМСЬКИЙ. Що? 

МАРТА. Щось натворити. 

ХОМСЬКИЙ. Він кайфував би, Марто. Як усі щирі мазохісти. 

МАРТА. Він просто велика дитина. 

ХОМСЬКИЙ. Це правда. Він золотий хлопець. У тебе чудовий чоловік, Марто. 

МАРТА. Смієшся з мене? 

ХОМСЬКИЙ. Анітрохи. Кажу цілком поважно. 

МАРТА. Ти гарно танцюєш. 

ХОМСЬКИЙ. Дякую. В тебе гарні груди. 

МАРТА. Хома, ти ж не такий насправді. Ти увесь час прагнеш виглядати циніком, 

зухом. Насправді ж ти не такий. 

ХОМСЬКИЙ. Насправді ми всі не такі. Гриць насправді дуже довірливий і 

м’якосердий. Немирич – мовчазний і нерішучий. Твій Мартофляк – сміливий і 

відчайдушний. 

МАРТА. Знову колешся? 

ХОМСЬКИЙ. Так. Дякую за танець, пані. 

 

ЯВА ШОСТА 
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Ті ж, Марта, Хомський 

 

Освітлення другого рівня змінюється; МАРТА з ХОМСЬКИМ підходять до столу. 

МАРТОФЛЯК. Ніхто з вас ні хріна не розуміє у творчості Антонича! 

НЕМИРИЧ. Є тільки один ключ до його творчості – і він у кожного з нас між 

ногами! 

МАРТА. Гарно ви нас зустрічаєте. 

МАРТОФЛЯК. О, вже натанцювалася? Той ключ, який між ногами, годиться для 

будь-кого! Але для Антонича цього мало! Ти можеш скільки завгодно оперувати тут 

своїм йо... задроченим фрейдизмом, але ти не дійдеш до суті Антонича, хоч би всрався! 

НЕМИРИЧ. А чому ти вважаєш, ніби тільки тобі дано дійти до суті Антонича, звідки 

ти знаєш, курва мать, що я до неї не дійшов?  

МАРТОФЛЯК. Бо ти висловлюєш абсолютну х... е-е абсолютно безглузді речі про 

“Книгу Лева”! 

НЕМИРИЧ. Це я? Я про “Книгу Лева” взагалі нічого не згадував!  

ХОМСЬКИЙ наливає горілки. 

БІЛИНКЕВИЧ (до МАРТОФЛЯКА). Ростику, а в яких саме містах Америки ти 

побуваєш? 

МАРТОФЛЯК. Я щасливий, що ми вже перейшли на “ти”... 

ШТУНДЕРА. Хто він такий, цей паршивий мудак з рожевими щічками? 

БІЛИНКЕВИЧ. Я ваш товариш, Грицю... 

ШТУНДЕРА. А мені здається, що ти не наш товариш. Ти майорові товариш. 

МАРТА (схвильовано). Ні, чесне слово, пора вже звідси йти! 

ШТУНДЕРА. Хто ти такий? Я знаю всіх, тут присутніх. Я знаю Ореста Хомського, 

це прекрасний поет з Леніг... з Ленін-граду, я знаю Ростика Мартофляка, це величезний 

поет, це мій товариш, я знаю його красиву дуже жінку Наталю... 

БІЛИНКЕВИЧ (поправляє). Марту... 

ШТУНДЕРА. Марту. Я знаю Юрка Немирича, це колосальний поет і прекрасний 

товариш, я знаю себе. А ти хто?  

БІЛИНКЕВИЧ (пояснює). Розумієш, я член ОРГКОМІТЕТУ... 

ШТУНДЕРА (усміхаючись, перебиває). Ти нагла свиня. 

МАРТОФЛЯК. Грицю, не треба, я ж просив. 

НЕМИРИЧ (до БІЛИНКЕВИЧА). Вибач, він трохи перебрав... 
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БІЛИНКЕВИЧ (плаксиво). Юрік, скажи йому про це, він тебе послухає... Я ж так 

старався для всіх вас... 

МАРТОФЛЯК (до ШТУНДЕРИ, владно) Грицю, досить! Він непоганий хлопець, 

навіть якщо кагебіст.  

Ця фраза несподівано заспокоює ШТУНДЕРУ. 

ХОМСЬКИЙ (до БІЛИНКЕВИЧА). Ти міг би позичити до завтра дві сотні? 

БІЛИНКЕВИЧ. Міг би. А що? 

ХОМСЬКИЙ. Ну то розраховуйся з Бодьом, а я тобі завтра поверну! 

БІЛИНКЕВИЧ. Що ти, Орку, не треба нічого повертати! 

ХОМСЬКИЙ. Я на чужий кошт не пиячу! (До всіх). Котра година, товариство? 

МАРТА. За півгодини починається! 

ХОМСЬКИЙ. Так. Слухай сюди, Білинкевич. Ідеш до Бодя, розраховуєшся, але з 

тим, що кожному ще по каві й по п’ятдесят коньяку. Тоді приходиш і доповідаєш мені 

загальний рахунок. Пішов! 

БІЛИНКЕВИЧ швидко зникає. 

НЕМИРИЧ (урочисто). Тепер я прошу уваги. Зараз я читаю свій останній вірш. Це 

мій найкращий вірш. Про одного чоловіка. Він досить довгий. Я прошу всіх слухати і не 

перебивати. У ньому я все сказав, ви почуєте. Це мій передостанній вірш. 

ХОМСЬКИЙ. Передостанній чи останній? 

НЕМИРИЧ. Я просив не перебивати. 

ВСІ уважно слухають, МАРТОФЛЯК пробує закурити, припалюючи до фільтру. 

НЕМИРИЧ. Зараз я згадаю. Зараз. Там колосальний перший рядок. 

ХОМСЬКИЙ. І тільки? 

НЕМИРИЧ. Не п... Зараз я згадаю. Це верлібр. Я написав його позавчора. 

(Сполошено). Де мій рукопис? А, я продав його за десять доларів, ясно. Але зараз 

згадаю. Він зовсім свіжий у моїй пам’яті. Це вірш про одне село. 

ХОМСЬКИЙ. Чи про одного чоловіка? 

НЕМИРИЧ. Ти нічого не розумієш. Ти не знав того чоловіка. Я його знав. Цей вірш 

присвячений його пам’яті. Хвилинку. Читаю. (заплющивши очі) Трава, ця зелена 

дівчинка на рудому схилі,  

Вона щороку інакша,  

В ній прослизають вужі,  

В ній маленькі віконечка з підземної хати Бога,  
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Який дивиться знизу тільки крізь вологі стеблини... Нє, там не так. Зараз я згадаю. 

Ага,  

...який дивиться знизу тільки крізь зелені стеблини... Нє, тільки крізь вологі 

стеблини... 

Заходить офіціант БОДЬО з кавою і коньяком. 

БІЛИНКЕВИЧ (шепоче на вухо ХОМСЬКОМУ). Сто вісімдесят три карбованці, сорок 

п’ять копійок. 

ХОМСЬКИЙ. Запиши їх собі на чолі, аби я не забув. 

НЕМИРИЧ. Все! Не згадаю! Не буду читати! (Поплескавши БІЛИНКЕВИЧА по 

щоці). Все одно ти не так це зрозумієш, хлопче... 

ВСІ п’ють каву. ХОМСЬКИЙ наливає коньяк. 

 БІЛИНКЕВИЧ (підскакує). Панове, я прошу випити за батька нашого, Степана! 

ШТУНДЕРА (виразно, до всіх). Я ж вам казав... 

П’ють, підводяться йти. 

БІЛИНКЕВИЧ (до МАРТОФЛЯКА). Ростику, привезеш мені з Америки трохи 

книжок, добре? 

МАРТОФЛЯК. Добре, старий, я привезу тобі щось цікавеньке. Скажімо, Книгу 

рекордів Гіннесса. 

БІЛИНКЕВИЧ. Та ні! Я не про такі книжки... Я тобі потім скажу, добре? 

Годинник на ратуші б’є дванадцять разів. 

 

КАРТИНА ТРЕТЯ 

 

На сцену виходить велика процесія перебиранців, очолювана кількома функціонерами 

з оргкомітетівськими пов’язками і мегафонами в руках. Тут є АНГЕЛИ, ЦИГАНИ, 

КОЗАКИ, СПУДЕЇ, ЧОРТИ, ВІДЬМИ, РУСАЛКИ, МЕТАЛІСТИ, АФГАНЦІ і т.п. Над 

їхніми головами майорять всілякі абсурдні прапори – зелено-фіолетові, рожево-білі 

(смугасті), чорно-білі (в шахову клітинку), червоно-лазурові та інші. Вони б’ють в 

барабани, сурмлять в сурми, грають на флейтах. Лемент і гуркіт вони зчиняють 

неймовірний, хапаючи всіх за руки, цілуючи, затягуючи до свого потоку. На помостах 

з’являються всілякі дурисвіти, які вміють удавати, що начебто вони пожирають 

вогонь або ковтають ножі, інші стоять на головах, дехто танцює. 

 Перебиранці заполоняють всі три рівні сцени, головні герої змішуються з ними і 

пропадають з виду.  
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ЯВА ПЕРША 

Пророк, Добродій у капелюсі 

 

ПРОРОК (говорить із третього рівня сцени). Схаменіться! Гряде вирішальна 

хвилина! Чи знаєте ви число 666? 

ГОЛОСИ З НАТОВПУ. Знаємо! 

ПРОРОК. А ви знаєте, що то число звіра, себто людське число? 

ГОЛОСИ З НАТОВПУ. Знаємо! 

ПРОРОК. А скільки буде тричі по 666? 

ГОЛОСИ З НАТОВПУ. Не знаємо! 

ПРОРОК. А я вам скажу. Тричі по 666 буде 1998! 

ГОЛОСИ З НАТОВПУ. Овва! І що з того? 

ПРОРОК. 1998 – рік останній! Готуйтеся кожен як можете, бо всі ви перелюбники і 

лиходії, тож мусите за все відповісти, інакше кажучи, за все вам дадуть по сраці так, що 

навіки загрузнете в киплячій смолі і будете лишень смердіти та мучитися! 

Йому аплодують, і він, розпростерши руки, наче крила, зникає. 

ДОБРОДІЙ У КАПЕЛЮСІ (розклавши якесь причандалля перед собою, досить 

голосно). Уважаємі люди! Мною винайдено множество інтересних предметів, а также 

зілля і целєбниє трави! В ранній юності зо мною бесідував дух молодого Ломоносова, в 

результаті чого я гойте стою перед вами, такой хароший і нелукавий.  

 

ЯВА ДРУГА 

Ті ж, Мартофляк, Білинкевич, Марта, Хомський, Штундера, Немирич 

 

Заходять МАРТОФЛЯК, що тягне на собі напівзаснулого БІЛИНКЕВИЧА, МАРТА, 

ХОМСЬКИЙ, ШТУНДЕРА та НЕМИРИЧ. 

ДОБРОДІЙ У КАПЕЛЮСІ (продовжує). Хто желає познакомиться ближе, той може. 

Хто не желає, той хай уходить поскоріш, бо я такий, що й футс-гендс поламать могу ні 

за гріш! І не нада тут своїм рилом торгувати, місце занімати. Он є нормальні люди, їм я 

гойте другом буду. Бо я такой – шо да, то да, любіть мою задницю, господа! (зникає). 

НЕМИРИЧ (показуючи на ДОБРОДІЯ в капелюсі). Це Стасик, актор із Мацапуриного 

театру! 
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МАРТОФЛЯК (струшуючи на бруківку напівзаснулого БІЛИНКЕВИЧА). Маю 

враження, що всі присутні на цій площі – актори Мацапуриного театру. Що робити з 

оцим мішком?  

ШТУНДЕРА. Кинути в он ту бочку з голими дівчатами – хай витвережується. 

МАРТОФЛЯК. По-друге, він може захлинутися, а по-перше, де ти бачиш бочку з 

голими дівчатами? 

МАРТА. Він мусить поселити нас у готелі “Синьогора”. А без нього нас можуть не 

поселити. 

МАРТОФЛЯК (вибухає). Ну, то тягни його на собі! А з мене досить. Я виконав свій 

християнський обов’язок. 

НЕМИРИЧ. Я пропоную примостити його де-небудь скраєчку того пам’ятника, і хай 

собі спить, а ми ще годинку-другу поблукаємо, тоді прийдемо на те саме місце, 

розбудимо його і підемо до готелю.  

ШТУНДЕРА. Ідея загалом добра, але простіше не волочити його аж до пам’ятника, а 

сховати десь тут, ну скажімо, в багажнику от того автомобіля. До речі, він мені дуже 

когось нагадує... 

НЕМИРИЧ. Це “Крайслер” пана Попеля. 

ШТУНДЕРА. Хто-небудь уміє відкривати багажники автомобілів “Крайслер”? 

НЕМИРИЧ. Старий, той багажник мусить бути відкритий. Це ж машина пана 

Попеля, а не якогось, вибач Мартусю, дешевого мудака! Я майже впевнений... 

ВСІ разом підносять БІЛИНКЕВИЧА і тягнуть до автомобіля – за лаштунки. 

БІЛИНКЕВИЧ (напівпритомно). Герої не вмирають! 

Виходять. 

 

ЯВА ТРЕТЯ 

Добродій у капелюсі, Мартофляк, Марта, Хомський, Штундера, Немирич, п’ятеро 

студентів.   

 

ДОБРОДІЙ У КАПЕЛЮСІ (виринає з натовпу). Тепер по порядку о моїх авторських 

проектах, о моїх чудотворних, бляха, рецептах. Порошок для визивання рвот, поносів, 

кровоточеній, мученій і обмороків, себто памороків. Інгредієнтс: чорне кофе, водка 

“Столічная”, кінський пот, хребет ящірки-саламандри кручений, дишель в рот, стікло 

товчене, яд зміїний, уксус, або ж оцет – що кому більше нравиться, плюс людського 

м’яса немного, бодай пінцет! Ідеальне срєдство, коли вас не люблять, блядь. 
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Іспользують розвідки всіх западних стран, тільки в нас не іспользує дурний Іван! А ви 

звідси топайте, як не інтересно, зер шлехт, ту бед, бо ненароком можу розбити череп 

або, цум байшпіль, поламати хребет!  

З’являються МАРТОФЛЯК, МАРТА, ХОМСЬКИЙ, ШТУНДЕРА та НЕМИРИЧ. 

ГОЛОС З НАТОВПУ. Пане Мартофляк! 

МАРТОФЛЯКА оточує натовп СТУДЕНТІВ, простягаючи для автографів книжки. 

МАРТОФЛЯК починає надписувати їх. 

ХОМСЬКИЙ (гукає). Мартофляк! 

МАРТА. Ростику! 

ШТУНДЕРА. Старий! 

НЕМИРИЧ. Ти йдеш чи ні? Якого хека? 

МАРТОФЛЯК. Гов! Чуєте? Я на годинку покину вас! 

МАРТА. Ростику! 

ХОМСЬКИЙ, МАРТА, НЕМИРИЧ та ШТУНДЕРА зникають у натовпі. 

1 СТУДЕНТ. Пане Мартофляк, чи спроможна нинішня Верховна Рада якось змінити 

на краще нашу ситуацію? 

МАРТОФЛЯК. А чи спроможна корова літати? 

2 СТУДЕНТ. А що слід робити в такому разі? 

МАРТОФЛЯК. І рости і діяти нам треба. 

3 СТУДЕНТ. А хто переможе в конфлікті: католики чи православні? 

МАРТОФЛЯК. Як завжди, переможуть безбожники. Бо для українця важливіша 

кількість рушників у його церкві, аніж якась там Нагірна проповідь. 

5 СТУДЕНТ. Чи буде затверджена національна символіка? 

МАРТОФЛЯК. Її затвердила наша історія. Вона не потребує додаткових 

затверджень. 

МАРТОФЛЯК в оточенні СТУДЕНТІВ виходить. 

 

ЯВА ЧЕТВЕРТА 

Дівчина, Штундера, Хлопець 

 

З натовпу виходять ШТУНДЕРА і ДІВЧИНА. 

ДІВЧИНА (до ШТУНДЕРИ). У тебе справжній козацький тип. Очевидно, маєш дуже 

чисті гени. Нічого, що я на “ти”? 

ШТУНДЕРА. Так, нічого... 
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ДІВЧИНА. Ти такий неговіркий. Мабуть, справжні козаки були такими, як ти. Очі 

маєш карі, ніс такий тонкий і довгий, засмагле худорляве обличчя. Ти схожий на Богуна. 

Або на молодого Мазепу. Хочеш, я трошки наведу тобі очі? В мене є туш, помада, 

всілякі фарби для гриму. Не хочеш? 

ШТУНДЕРА. Ні. Я мушу йти. У мене мало часу. 

ДІВЧИНА. Як хочеш... (Лізе рукою йому за пазуху). Я хотіла би мати від тебе дитину. 

В тебе дуже чисті гени. 

ШТУНДЕРА. Дякую, я мушу йти (Рушає). 

Поруч проходить ХЛОПЕЦЬ у стрілецькому однострої.  

ШТУНДЕРА (до ХЛОПЦЯ). А козацького одягу нема? 

ХЛОПЕЦЬ. Козацький увесь розійшовся. Зрештою, стрілецький також. 

ШТУНДЕРА. Але мені дуже треба. 

ХЛОПЕЦЬ. Можеш одягнути цей, що на мені. Завтра вранці повернеш. А я поки що 

походжу у твоєму. 

Переодягаються, міняючись одягом. 

ХЛОПЕЦЬ. Заходь завтра. 

ДІВЧИНА. Заходь, я чекатиму. 

ШТУНДЕРА. Дякую. Мушу йти. 

 

ЯВА П’ЯТА 

Мартофляк, Студенти 

  

Заходить МАРТОФЛЯК в оточенні СТУДЕНТІВ, підіймається на третій рівень 

сцени. 

6 СТУДЕНТ. Чи поможе нам Америка? 

1 СТУДЕНТ. Чи врятує нас Міжнародний валютний фонд? 

2 СТУДЕНТ. Чи врятує нас золото гетьмана Полуботка? 

3 СТУДЕНТ. Чи врятує нас любов? 

МАРТОФЛЯК. Розумієте, друзі, кожен наш крок – це прямування шляхом. Попіл 

імперій здатен усе змести, але є ще одвічний вітер, повітряний рух, озонні потоки. 

Врятує нас тільки вітер, тільки вода в річках. Зброя на світанку така гарна, блискуча, 

вона сяйлива. Кожен із нас має цю зброю при собі – гостру, як Слово Боже. Не забувайте 

також про золото сонця, про мох на камінні, про теплі дзеркала осені. Кохайте дівчат – і 

народять вас самих. Розводьте бджіл і не топчіть мурашок – повернеться до вас 
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сторицею. Вирощуйте хліб, як про те написано в книгах, пасіть отари на схилах. 

Вирізьблюйте дерев’яних героїв, купуйте птахів у клітках, випускайте на волю. Рибу 

ловіть і любіть, як і будь-який інший символ. Слухайте власну кров, бо кров – це 

держава. Шануйте кожну травинку, адже трава – це нація, це надія. Моліться лишень 

тоді, коли бачите мушлю, чи птаха, чи рану. Дійшовши наприкінці літа до себе самих, 

зрозумійте, що шлях безконечний. Бог є Любов, Бог є Нафта, все інше теж. 

Повагом спускається з третього рівня сцени.  

3 СТУДЕНТ. Чи врятує нас любов? 

4 СТУДЕНТ. Чи повірять нам араби? 

5 СТУДЕНТ. Чи поможуть нам татари? 

1 СТУДЕНТ. Чи підуть за нами турки? 

МАРТОФЛЯК в оточенні СТУДЕНТІВ виходить. 

 

ЯВА ШОСТА 

Немирич, пан Попель 

 

НЕМИРИЧ. Пане Попель, а де ваш пречудовий “Крайслер”? 

ПАН ПОПЕЛЬ. О, пане Штундеро, перепрошую, пане Немирич, дуже радий, що ми 

спіткалися! 

НЕМИРИЧ. Я хотів би знати, чи не заглядали ви до багажника свого автомобіля? 

ПАН ПОПЕЛЬ. Я користаю зі щасливої нагоди зробити собі пам’ятку про побут на 

цьому незабутньому святі. 

НЕМИРИЧ. Розумієте, там у вашому багажнику мав бути один хлопець... 

ПАН ПОПЕЛЬ. Але я волію японські тасьми через те, що німецькі не дають 

потрібної чутливости на світло. 

НЕМИРИЧ. А що, японські тасьми у вас теж можна придбати? 

ПАН ПОПЕЛЬ. Ну так, я не міг його не викинути з багажника, бо я того не люблю... 

НЕМИРИЧ. А скільки у вас коштує, приміром, така відеокамера?  

ПАН ПОПЕЛЬ. Знаєте, він кудись пішов, як тільки я його викинув. Я не знаю, де він 

тепер може бути. Певно, що десь блює. 

НЕМИРИЧ. А ви не знаєте, де тут у Чортополі готель? 

ПАН ПОПЕЛЬ. Я не знаю тої новішої забудови, тим більше, що сам спинився у 

родини. Дуже мені приємно запросити вас до них у гості, там якраз має початися велике 

нічне прийняття. 
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НЕМИРИЧ (вагаючись). А зручно? 

ПАН ПОПЕЛЬ. Я пообіцяв їм, що приведу когось зі славних українських поетів, 

найправдоподібніше, що вас, пане Немирич. Вони готуються. Так що дуже прошу. 

(Киває у той бік, куди треба йти). 

НЕМИРИЧ (далі вагаючись). А вони не змусять мене читати вірші? 

ПАН ПОПЕЛЬ. Їх не цікавлять ваші вірші. Їх цікавить те, що ви – славний поет. 

НЕМИРИЧ. А-а... 

ПАН ПОПЕЛЬ. Я попрошу вас у товаристві бути максимально чемним, не класти 

лікті на стіл, плямкати, не шморгати носом, користуватися при їдженні виделкою, ножем 

і серветками, не відригувати і, даруйте на слові, не пердіти. Збереться надзвичайно 

вишукане товариство, і мені буде вельми прикро, якщо ви поведетеся нетактовно. 

НЕМИРИЧ (нахабно). А там будуть молоденькі дівчата чи, скажімо, жіночки для 

флірту? 

ПАН ПОПЕЛЬ. До речі, там нема де переночувати, так що на це не розраховуйте. 

НЕМИРИЧ. Не розраховувати на нічліг чи на дівчат? 

ПАН ПОПЕЛЬ. Розраховуйте тільки на себе самого. (Задоволено потираючи руки). 

Склалося якнайкраще. Ми встигли все обговорити в деталях.  

Ідуть. 

 

ЯВА СЬОМА 

Мартофляк, Білинкевич 

 

МАРТОФЛЯК (виходить, похитуючись, сам до себе). Музика – це рухома 

архітектура. Електрифікація – це комунізм мінус радянська влада. В силі – єдність 

народу. Ця солодка свобода – Слово. Мені глибоко приємні ваші думки, але я віддам 

життя за те, щоб ви не могли їх висловити, пане Вольтер... (Зауважує БІЛИНКЕВИЧА). 

БІЛИНКЕВИЧ (блює під брамою, обертаючись). Ростику, ти мені привезеш Донцова 

з Америки? 

МАРТОФЛЯК. Як ти тут опинився? 

БІЛИНКЕВИЧ. Уявляєш, я спав у якомусь автомобілі, тобто в багажнику, а потім 

мене з нього викинули... 

МАРТОФЛЯК. А куди ти йдеш? Веди мене до готелю! 

БІЛИНКЕВИЧ. Та нащо тобі той готель? Ходімо краще до Марти. 

МАРТОФЛЯК (здригаючись). Не хочу до Марти... 
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БІЛИНКЕВИЧ (сміючись). Та не до твоєї! Тут, у цій брамі живе Марта. Вона курва. 

Ходімо до неї – вип’ємо, поїмо, ляжемо спати. 

МАРТОФЛЯК. Вона молода? 

БІЛИНКЕВИЧ. Вона секс-бомба. Вона мешкає на третьому поверсі. Вона має що 

випити. Вона тобі сподобається... 

 

 

ДІЯ ДРУГА 

 

КАРТИНА ПЕРША 

 

Перший і другий рівні сцени являють собою ліс уночі. ТІНЬ БАТЬКА з’являється 

непомітно на третьому рівні – спочатку вона ледь помітна, та до кінця картини 

освітлюється все більш виразно. 

  

ШТУНДЕРА. Тепер я повинен усе знайти. Я стільки разів чув від старого, я вивчив 

напам’ять усі його слова. Я мушу там бути сьогодні вночі... Колишня вулиця 

Сакраменток прилягає до Ринку, тож на ній спалахують відблиски свята. Але там, 

глибше, є темні мертві вулиці й площі, є глухі подвір’я, забиті дошками вікна. Якщо з 

Сакраменток повернути праворуч, то обов’язково трапиш на колишню площу 

Воскресіння, де стоїть дерев’яна церква. А там і дорога на Сільце – попри цвинтар і 

придорожню каплицю... Я навіть не знав до сімнадцяти років, що старий народився і 

виріс отут. Я здогадувався, що в минулому є якась таємниця, і я чудово розумів, що ми 

вивезені, бо українці просто так не народжуються в Караганді. Але деталі й не надто 

мене цікавили. Це вже після смерті старого я завівся.  

ТІНЬ БАТЬКА (глухо). “Розумієш Грицю, там є цвинтар і коло нього капличка, і там 

на цвинтарі поховані деякі люди з Сільця, але то небагато, бо Сільце мало власний 

цвинтар. І власну каплицю, і церкву. Чув, що тепер там нема ані сліду – так, ніби й не 

жили там ніколи люди. Урочище “Сільце” коло Чортополя – і досить. Вони все спалили, 

знаєш?” 

ШЕПІТ ЗВІДУСІЛЬ. ...Вони все спалили, вони все спалили, вони все спалили, вони 

всіх убили, вони все зжерли, вони все зламали, вони все забрали, вони все змішали... 

ШТУНДЕРА. Якщо я вже проминув цвинтар, то наступним дороговказом повинен 

бути тартак на розі колишньої Тихої й Понятовського. Звідти починається стежка, якою 
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й можна дістатися до Сільця. Стежка приведе до кам’яної кладки над Річкою, потім 

десять хвилин лісом – і урочище “Сільце”... Ми виростали кожен хто як міг. Потім, коли 

переїхали на Донбас, усі казали, що ми розмовляємо по-польськи. Вони не розуміли 

половини наших слів. Старий не казав мені, що народився тут. Він хотів якось 

приховати те, що не може повернутися.  

ТІНЬ БАТЬКА. “Так що, Грицю, як тільки побачиш тартак, скручуй догори стежкою. 

Там на тартаці робив мій молодший стрийко. Він тільки на два роки був старший за 

мене, то я його стрийком навіть не називав. Техніком робив. Ти його не знаєш, та й 

знати не можеш. Він дуже глину любив. Свищики робив і маленькі коники або олені. 

Лишень пам’ятай – за тартаком догори. Як забудешся і підеш просто, то вийдеш не на 

Сільце, а на Красностав. Звідти так само багатьох вивезли – але не всіх, не так, як від 

нас”. 

Десь далеко чується валування собак, чим далі – тим голосніше.  

ШЕПІТ ЗВІДУСІЛЬ. ...Вони не всіх вивезли, трохи нас лишилося, вони не все 

спалили, вони не все забрали, вони не всіх загризли, вони нас любили, вони нам 

помогли... 

ШТУНДЕРА. Я, звичайно, не забудуся, піду горою, стежка така ж, як і сорок чи й сто 

років тому, он уже чути, як шумить Річка, підношуся чимраз вище, коли звідси 

озирнутися на Чортопіль, він виявиться таким, як на старій гравюрі, кляті псиська, ну що 

вони так гавкають, зрештою, ціла околиця о такій порі належить їм, вони мають право, 

це прекрасні звірі, хай гавкають. 

ТІНЬ БАТЬКА. “Вони виганяли нас псами. Мали з десяток лютих псів. До самої 

станції пси бігли по обидва боки дороги і несамовито гавкали на нас. Коні пошаліли зі 

страху і неслися як дурні” 

ШТУНДЕРА. Мої ноги не звикли до чобіт. Я йду лишень якусь годину, а ноги вже 

натер, певно, до крові. Якщо б зараз на мене спустили псів, я не зміг би від них утікати. 

Я просто відбивався б від них ногами, я бив би їх чоботами, копав би у писок, у живіт. 

ТІНЬ БАТЬКА. “Усі були з чорними піднебіннями. То дуже люті пси. Їх неможливо 

чимось задобрити. Вони знають тільки дерти на шматки” 

Гавкіт стає нестерпним. 

ШТУНДЕРА. Доведеться переходити Річку вбрід. Це не так тяжко – вода загалом 

дуже мілка, але й стрімка, як холера, певно, може звалити з ніг. Але псиська вже гонять 

за мною – дикий гавкіт, у них, певно, чорні піднебіння. Але я вже недосяжний, я вже на 

середині Річки, каміння під ногами слизьке, вода зимна, але ви, сучі діти, можете тепер 
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досхочу захлинатися своїм гавкотом, там, на березі. А як будете й далі такі настирливі, 

то дочекаєтесь від мене каменя з річкового дна... На березі каміння гостре, так можна й 

бутафорські чоботи подерти, і що тоді я віддам тому міняйкові з помаранчевого намету? 

Спинатися берегом угору – мій найперший обов’язок сьогодні, а інакше на дідька б я 

їхав до цього містечка? Вірші читати? Пити горілку? Танцювати на площі?  

Собачий гавкіт стихає. 

Ось і ліс, ріденький, щоправда, а очі так уже звикли до темряви, що здаюся собі 

велетенським диким котом. Такої ночі приємно сісти де-небудь під кущем і слухати 

сову. Або вовче виття. Або постріли.  

ТІНЬ БАТЬКА. “Два роки, ну, може трохи менше, рік і пів, вони возили старою 

дорогою людей з чортопільської тюрми. Там, Грицю, якщо не брехати, то під кожним 

деревом убиті лежали. Такого лісу другого, певно, нема в цілому світі. Ми не мали права 

ходити до нього – вони все позагороджували, потому вартівників наставили, аби навіть 

корова не зайшла. Ми перше думали, що вони там якусь біду шукають, чи, скажімо, 

якісь бункри лаштують. А вночі лишень почуєш рев моторів від старої дороги – овва, 

ліпше ховайся під коц і вдавай, ніби нічого не чуєш, бо їдуть, їдуть...” 

ШТУНДЕРА. Ліс фосфоресцентний, світляний, білий, він порохнявіє, розвалюється, 

знизу його розпирають трупи. А я лиш покличу їх – і вони встануть. Устаньте, гей, усі в 

білому, світіться! Стоять обабіч стежки, простягають до мене руки, щось кажуть. А втім, 

їх нема. Їх поховали на цвинтарі ще в сорок першому, з молитвами і співами, і був на 

їхній могилі великий хрест із вінком з колючого дроту. 

ТІНЬ БАТЬКА. “Тому наші всі як один по тому пішли в партизанку, аби живими в 

руки не датися.” 

ШТУНДЕРА. Стежка дедалі крутішає, ноги аж стогнуть, але що буде там, за лісом, 

крім порожнього лугу і неба над ним? Невже ані комина, ані сволока, ані хреста? Невже 

я пропаду в цій пустелі, як останній її мешканець – плоть від плоті, кров від крові? Хай 

усі вони йдуть за мною, агов, не стійте там коло стежки, ходіть, влаштуємо свято 

Воскресаючого Духу, помолимось, вип’ємо, заспіваємо, ачей, цього разу не над’ їдуть від 

старої дороги машини з червоними фарами... 

Чоловічі і жіночі голоси, об’єднані в хор, починають співати (можливо, “Карміна 

Бурано” Карла Орфа).  

ШТУНДЕРА. Швидше, швидше, цей ліс невеличкий, не встигнемо й подумати, як 

вийдемо з нього і прийдемо додому! Але я все одно буду перший, я вас розбудив, я 
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живий серед вас, мертвих, дайте мені прийти першим, бо інакше на чорта я їхав сюди, до 

вас? 

 

КАРТИНА ДРУГА 

 

Перший рівень сцени являє собою величезний, залитий свічковим палахкотінням 

покій. Тут і там походжають бездоганно виховані ЧОЛОВІКИ і ЖІНКИ у вечірніх 

строях. Безшелесні СЛУГИ у лівреях з позументами ненав’язливо розносять 

шампанське на позолочених округлих тацях. У далині покою з невеличкого подіуму 

КВАРТЕТ МУЗИКАНТІВ у довгополих каптанах і пудрованих перуках виконує щемку 

сонату для віоли да гамба, віоли д’амур, флейти і чембало. 

На другому рівні стоїть стіл із чотирма стільцями. 

 

ЯВА ПЕРША 

Немирич, пан Попель, Офіціант, пан Гараздецький, Амальтея, пані Клітемнестра, 

граф дель Кампо, Натан Гозендуфт, квартет музикантів. 

   

НЕМИРИЧ (заходячи). Скарлатті! 

ПАН ПОПЕЛЬ. Кореллі. Але менше з тим. 

НЕМИРИЧ. Чудовий рівень. Певно, лауреати якогось фестивалю? 

ПАН ПОПЕЛЬ. Та ні, це місцеві хлопці. Я мушу познайомити вас з деким із 

присутніх. 

Повз них проходить ОФІЦІАНТ з тацею напоїв; НЕМИРИЧ незграбно підхоплює 

келих шампанського з таці, трохи розхлюпавши при цьому. 

ОФІЦІАНТ (змірюючи його недобрим поглядом). Осторожнєє! Лезут тут всякіє... 

(Рушає далі). 

ПАН ПОПЕЛЬ (підводячи НЕМИРИЧА до невеличкого гурту). Прошу 

познайомитися – то є пан Немирич, славний поет (Легко вклоняючись, відходить). 

ГАРАЗДЕЦЬКИЙ. О, як приємно! Професор гімназії Гараздецький! 

АМАЛЬТЕЯ. Амальтея Гараздецька! 

П. КЛІТЕМНЕСТРА (фальшиво всміхаючись). Клітемнестра Гараздецька, голова 

Союзу жіночої долі! 

ДЕЛЬ КАМПО (вклоняючись по-військовому чітко, клацнувши при цьому підборами). 

Граф дель Кампо, авіатор. 
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НЕМИРИЧ (тиснучи йому руку). Юрко. 

ГАРАЗДЕЦЬКИЙ. Я читав деякі ваші вірші, пане Немирич. Вони мені сподобалися. 

В них є багато простору і патріотизму. Я думаю, що ви – визначний талант.  

П. КЛІТЕМНЕСТРА. Тільки не захоплюйтеся надміру тим декадансом. Наш 

нещасний нарід потребує мужнього визвольного слова, а не якоїсь безсенсовної забавки. 

Наше жіноцтво дуже чекає від вас правдивих поем про свою тяжку долю. 

АМАЛЬТЕЯ (посміхаючись). Ну, мамусю, не будь такою вимогливою! Прецінь пан 

Немирич ще дуже молодий... А ви що скажете, графе? 

ДЕЛЬ КАМПО. Поезія мене цікавить найменше! 

АМАЛЬТЕЯ (зводячи брови). О, невже там, у небесах, вам не приходять на думку 

якісь божественні рядки? 

ГРАФ ДЕЛЬ КАМПО. Коли я, як ви кажете, в небесах, мені на думку приходить 

лишень, чи досить бензини і який напрямок вітру. 

МУЗИКАНТ (оголошуючи). Жан Батіст Люллі. Гавот. 

АМАЛЬТЕЯ. А ви, пане поете, були минулого тижня на вечірці в Лянцкоронських? 

Здається, я вас там бачила. 

НЕМИРИЧ. Минулого тижня мене виселяли з гуртожитку.  

АМАЛЬТЕЯ. То ви не були на вечірці в Лянцкоронських? 

НЕМИРИЧ. Я, здається, ясно сказав.  

АМАЛЬТЕЯ (зітхаючи). Шкода. Вдалася дуже пристойна вечірка. То це не ви 

деклямували там Рілького?  

НЕМИРИЧ. Рілького? Ні, не я. Я знаю напам’ять тільки Гайного. І Холодного. 

АМАЛЬТЕЯ (знову зітхаючи). Шкода. Там був один поет, котрий деклямував 

Рілького. 

НЕМИРИЧ. То був не я, бо Рілького я напам’ять не знаю. 

АМАЛЬТЕЯ. Так, очевидно, попросту ви дуже подібний до того поета, котрий там 

був.  

ГРАФ ДЕЛЬ КАМПО (сухо). Добре, поезія – це так собі. А який ваш головний фах, 

пане Немирич? 

НЕМИРИЧ. Я не Немирич, я – Немирич. 

АМАЛЬТЕЯ дзвінко сміється і плескає в долоні. ДЕЛЬ КАМПО відверто хмурніє.  

ГРАФ ДЕЛЬ КАМПО (різко). Перепрошую, мені треба до кльозету (Виходить).  

П. КЛІТЕМНЕСТРА. Бідний Міхал Сціпіо! Здається, він шалено залюблений! 

(Грайливо дивиться на доньку, потім – на чоловіка). 
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ГАРАЗДЕЦЬКИЙ (поправляючи монокль). Гм, гм... 

АМАЛЬТЕЯ (зітхаючи). Мамусю, він такий прозаїчний (До НЕМИРИЧА). Візьміть 

мене під ручку і пройдімося... 

Рушають. 

МУЗИКАНТ (оголошує). Христофор Віллібальд фон Глюк. Арія Орфея з опери 

“Орфей та Еврідіка”! 

НЕМИРИЧ веде АМАЛЬТЕЮ під руку і ненароком наступає на ногу ГОЗЕНДУФТУ, 

що підраховує щось олівцем на манжеті. 

ГОЗЕНДУФТ (рекомендується). Натан Розендуфт, шкіри і кості! (подає 

НЕМИРИЧУ візитку). 

НЕМИРИЧ (ховає візитку до кишені, принагідно заглянувши в АМАЛЬТЕЇНЕ 

декольте). Тут десь є вільна кімната? 

АМАЛЬТЕЯ (сміється і киває на нього пальчиком). Хочете, я розповім вам, хто тут 

нині зібрався? 

НЕМИРИЧ. Мені це взагалі до одного місця, але кажіть. 

АМАЛЬТЕЯ. З паном Гозендуфтом ви щойно запізналися. Тепер прошу звернути 

увагу на осіб, котрі саме розглядають акваріюм ліворуч од нас, там, під стіною, де 

бегонії, філодендрони й інші кімнатні рослини. Той ставний пан з великим черевом є 

комендант цісарсько-королівської поліції фон Зайонц. Досить прикрий тип і великий 

шахрай, коли йдеться про карти. Пані, яка так віддано зазирає йому в очі і яку він час од 

часу десь там пощипує, думаючи, ніби того ніхто не бачить, - теперішня його коханка 

Леокадія Фогель. Під ручку її тримає пан адвокат Імре Фогель, її чоловік і великий 

блазень. А той незугарний, подібний до страхопуда, кістлявий старушок, котрий, 

вимахуючи руками, читає решті товариства лектуру про акваріюмних рибок, - професор 

природничих наук тутешньої гімназії Маврикій Пулярка. 

НЕМИРИЧ (із сумнівом). Що ти не кажеш? 

АМАЛЬТЕЯ. Тепер прошу подивитися на оту потішну пару, яка вже, певно, встигла 

привернути вашу увагу своїми цілком неприхованими жестами, пане Немирич. Тамта 

вельми показна дівуля з гачкуватим носиком – моя гімназіяльна колежанка панна 

Божена Чортик, яку вже давно безвислідово зваблює мій татусь. А коло неї – постійний 

її кавалєр Бальдур де Гогенгоге, барон, стопроцентовий ідіот, але блискучий мисливець і 

завдяки тому улюбленець архікнязя Фердинанда. Заслонив його власними грудьми від 

кулі терориста, коли нещодавно архікнязь відвідував наш Чортопіль. 
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ГРАФ ДЕЛЬ КАМПО, НАТАН ГОЗЕНДУФТ, ФОН ЗАЙОНЦ  піднімаються на другий 

рівень сцени, сідають за стіл і починають грати в карти. 

НЕМИРИЧ. Я вже десь чув цю історію... 

АМАЛЬТЕЯ. Тепер прошу подивитись праворуч, де ви, пане Немирич, уже, 

безумовно, звернули увагу на Його Превелебність в оточенні кількох, не менш видатних 

осіб. Отже, тамта стара парпуля, зодягнута в стилі щонайменше середини минулого віку, 

- то пані Мелісанда з Понятовських Жевуська – печальний уламок старого шляхетського 

роду, котрий, на жаль, вигасає, пророчиця й авантурниця, яких мало. Той волохатий 

брунет, що так захланно, великими ковтками п’є шампана, - італійський консул синьйор 

да Педеріні, котрий відпочиває в Карпатах на запрошення Його Превелебності, а той 

неприємний грубас зі спітнілими підпахвами і сигарою в жовтих зубах – пан 

Махальський, тутешній мільйонер, власник знаменитих чортопільських броварень.  

НЕМИРИЧ. Так довго не живуть. 

АМАЛЬТЕЯ. Прошу? 

НЕМИРИЧ. Я кажу, що всі вони вже давно мали би повмирати. 

АМАЛЬТЕЯ (сміючись). Це не зовсім чемно з вашого боку, пане Немирич!  

НЕМИРИЧ. І ти теж, моя рибонько! (Грайливо проводить рукою по її сідниці). 

АМАЛЬТЕЯ. Мене ще ніхто не називав “рибонька”... Ви такий ніжний, пане 

Немирич! 

НЕМИРИЧ (рішуче). То кажеш, вільної кімнати тут нема? 

П.ПОПЕЛЬ (підходячи). У сусідньому покої зараз почнеться гра. Чи граєте в карти, 

пане Немирич? 

НЕМИРИЧ (пихато). Колись я був чемпіоном факультету у преферансі! 

П.ПОПЕЛЬ. То прошу йти за мною! 

Веде НЕМИРИЧА на другий рівень сцени. 

 

ЯВА ДРУГА 

Пан Попель, Дель Кампо, Натан Гозендуфт, фон Зайонц, Немирич 

 

НЕМИРИЧ (виструнчившись і по-військовому мотнувши головою). Дель Немирич! 

ДЕЛЬ КАМПО явно скипає,  лиховісно блимаючи на НЕМИРИЧА. 

ФОН ЗАЙОНЦ. Прошу сідати, пане Немирич! Я чув, ви добре граєте в преферанс? 

НЕМИРИЧ. Я відпочиваю тільки на кавказьких курортах! 

ФОН ЗАЙОНЦ. Тоді ви гідний партнер... 
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П.ПОПЕЛЬ (витягує з кишені нову колоду). Приємної забави! (Виходить). 

Починають грати. НЕМИРИЧУ відразу ж перестає таланити – при цьому йому 

весь час здається, що ФОН ЗАЙОНЦ дуже майстерно шахрує.  

ДЕЛЬ КАМПО. Наш поет, здається, саме зараз компонує в голові чергову поемку. Ви 

граєте дуже неуважно, пане Немирич... 

НЕМИРИЧ. Мені заважає зосередитися запах солярки, який струмує від вас, пане 

літун! 

ГОЗЕНДУФТ мовчить, відбиваючи пальцями по столі якусь єврейську мелодію. 

ФОН ЗАЙОНЦ (благодушно, записуючи собі чергові очки в “ пулю”). Панове, не 

варто псувати один другому настрій... Як вам, панове, останні події в Боснії? Чи не 

здається вам, що німецькі міністри хочуть вийти чистими з досить делікатної 

евентуальної ситуації? 

ДЕЛЬ КАМПО. Вони мають на це всі підстави. 

ФОН ЗАЙОНЦ. Але це може шкідливо відбитися на наших державних інтересах. 

ДЕЛЬ КАМПО. Це шкодить насамперед інтересам Миколи Другого та його 

балканській політиці, а тому це добре для нас. 

ФОН ЗАЙОНЦ (до НЕМИРИЧА). А ви що на це скажете? 

НЕМИРИЧ. Мене це мало стосується, але думаю, що ви трохи переграєте, хлопці. Я 

розумію – карнавал, забава, але всі ці ваші ретро-варіанти вже перестають бути навіть 

смішними, чувачки. До того ж ви, пане команданте, маєте надміру треновані руки, які 

видобувають із повітря саме ту карту, якої мені бракує. Певно, стажувалися по 

московських вокзалах? 

ДЕЛЬ КАМПО (зриваючись на рівні ноги). Що ви хотіли цим сказати?! 

 

ЯВА ТРЕТЯ 

Ті ж, Амальтея 

  

АМАЛЬТЕЯ (вбігаючи і хапаючи НЕМИРИЧА за руку). Ходімо!  

МУЗИКАНТ (оголошує). Георг Фрідріх Гендель. “Пасакалія”! 

ДЕЛЬ КАМПО (шипить до НЕМИРИЧА). Ти програв! 

НЕМИРИЧ з АМАЛЬТЕЄЮ йдуть, картярі так і лишаються при столі. 

АМАЛЬТЕЯ (еротично шепоче). Зараз, коханий, зараз! 

Назустріч НЕМИРИЧУ та АМАЛЬТЕЇ задкує ПАН ПОПЕЛЬ у чернечій рясі з 

єпископською митрою на голові, повернутою навпаки. Він бубонить молитву. 
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ПАН ПОПЕЛЬ. Пане наш, ти що там, дай днесь нам, з-під землі, з-під камінь, з-під 

морів, дай нам піт, дай нам кров, його тіло, його душу, його серце, з-під морів, з-під 

камінь. Амінь. В ім’я слини і крові і хворого зуба. Амінь. Амінь. Маргадон, Вельзевул, 

Люцифер! Гінехоше, Ібліс, Кальвін! Асмодей, Зороастр, Басаврюк! (рвучко обертаючись 

до НЕМИРИЧА). Присягай! 

НЕМИРИЧ кричить, виривається від АМАЛЬТЕЇ, б’є ногою ОФІЦІАНТА, що хапає 

його за поли фрака і втікає геть. 

 

 

КАРТИНА ТРЕТЯ 

 

Другий рівень сцени являє собою кімнату в готелі. Ліжко, стіл, два стільці. 

 

ЯВА ПЕРША 

Марта, Хомський 

 

МАРТА (в сльозах і істериці). Це все через нього... Винен в усьому Мартофляк, він 

лишив мене, паскуда, покинув, я нецікава йому, я не вмію говорити вголос про його 

вірші, а він такий ласий до компліментів, для нього найкращі ті, котрі солодше 

проспівають про його талант і геніальність, а я ніколи його не нахвалюю, хоча знаю все 

майже напам’ять, і він мій улюблений поет, я навіть дітей навчила багатьох його віршів 

дурнуватих, бідні діти, за що лиш вони мучаться з таким татусем... 

ХОМСЬКИЙ (гладить МАРТІ руки). Заспокойся, Марто, заспокойся... Мартофляк 

обов’язково повернеться, життя прекрасне і завтра зранку ми гарно поснідаємо, а потім 

підемо на ярмарок, і я куплю тобі гуцульський гердан, а потім послухаємо рок біля 

підніжжя Писаної Скали, там гратимуть мої добрі друзі, ти не уявляєш собі, Мартусю, 

які вони молодці, цей “Доктор Тагабат”, вони пишуть на мої слова, це супергрупа... 

МАРТА. Ви всі знаєте тільки себе, що з того, що вони пишуть на твої слова... 

ХОМСЬКИЙ. Так, звісно, це не означає, що вони найкращі музиканти тільки тому, 

що пишуть на мої слова... (Витягає зі своєї торби шампанське). Хочеш? З Ленінграда 

привіз... 

МАРТА (втираючи сльози і посміхаючись). Так. (Дивиться на годинник). Вже по 

четвертій... Господи Боже, фізія вся розпухла від сліз, фарба потекла, а ти мені навіть 

нічого не кажеш, Хомо...  
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ХОМСЬКИЙ. А я не хотів робити тобі прикрість. 

МАРТА. Посидь ще трохи...  

Іде до лазнички, чується шум води. За якийсь час виходить у халаті, сідає біля 

ХОМСЬКОГО. 

ХОМСЬКИЙ хапає шампанське, але руки його не слухаються. 

МАРТА (схиляючись над ним). Лишися тої пляшки... 

Починають цілуватися і пестити один одного; сідають, а потім і лягають на 

ліжко.  

Лунає голосний грюкіт у двері. 

МАРТА схоплюється і, загортаючись у халат, біжить до лазнички; ХОМСЬКИЙ 

швидко поправляє нелад в одязі і йде відчиняти двері.      

 

ЯВА ДРУГА 

Хомський, Мартофляк 

 

МАРТОФЛЯК. О, друже, привіт, що ти робиш у моєму номері? 

ХОМСЬКИЙ. Розумієш, Марта дуже хвилювалася, куди ти подівся. Я мусив її 

заспокоїти. 

МАРТОФЛЯК. А-а. Це святе діло. Непогано живем. А я подумав спершу, що тебе 

поселили до нас третім. 

ХОМСЬКИЙ (знизуючи плечима). Всяке буває в цих готелях... 

МАРТОФЛЯК (сідаючи у фотель). До речі, а де вона сама? 

ХОМСЬКИЙ. Хто? 

МАРТОФЛЯК. Марта. 

ХОМСЬКИЙ. Вона купається. Вирішила прийняти ванну. 

МАРТОФЛЯК (піднімаючись, підходячи до дверей лазнички). Мартусю, кохана, я вже 

тут! Ти чуєш? (До Хомського). Маєш закурити? 

ХОМСЬКИЙ. На жаль, уже скінчилися. 

МАРТОФЛЯК. Завжди так буває (Добуває з кишені бичка). Покуримо вдвох. Тобі 

лишити? 

ХОМСЬКИЙ киває. 

МАРТОФЛЯК. Грабар би того не курив. (Затягується і відкашлюється). Котра 

година? Пів на шосту. Гарно.  

ХОМСЬКИЙ. У тебе трохи спішить. 
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МАРТОФЛЯК. Можливо. Слухай, а чого ти не сховався, скажімо, під ліжко? 

ХОМСЬКИЙ (засміявшись). Дурне тобі в голові, старий. 

МАРТОФЛЯК. Ні, ти собі тільки уяви – ховаєшся під ліжко чи, наприклад, у шафу. 

Ми з Мартою лягаємо трохи поспати, а ти потихеньку виходиш. Класний водевіль, ні? 

ХОМСЬКИЙ (безтурботно). Ти даремно так думаєш. Шампана хочеш? 

МАРТОФЛЯК. Наливай. 

ХОМСЬКИЙ відкорковує пляшку і наливає по півсклянки. 

МАРТОФЛЯК (робить кілька ковтків). Слухай, там завтра, тобто вже нині, в 

програмі свята немає якого-небудь походу рогоносців? Ти не пам’ятаєш? 

ХОМСЬКИЙ (збентежено). Ні. А що? 

МАРТОФЛЯК. Ну, я міг би взяти в ньому участь (Ставить склянку на стіл). 

ХОМСЬКИЙ теж ставить склянку на стіл, і тут-таки, отримавши потужний 

удар знизу в щелепу, падає навзнак. 

МАРТОФЛЯК. Вибач, старий. Я не хотів так сильно. (Подає руку). 

 ХОМСЬКИЙ підводиться, струшуючи голову і втираючи з губи кров. 

 

ЯВА ТРЕТЯ 

Ті ж і Марта 

 

МАРТА (заходячи до кімнати у халаті). Що тут таке? 

МАРТОФЛЯК (чемно цілуючи їй руку). Вип’єш шампана? (наливає третю склянку і 

подає МАРТІ). Випий. Після ванни корисно. 

МАРТА. Ви що, билися? 

МАРТОФЛЯК (жваво). Так. І знаєш, що цікаво? Хома дуже сильний фізично. Ну, та 

ти про це знаєш. Він дуже сильний, але він нічого не зробив мені. Я побив його. 

ХОМСЬКИЙ (тамуючи носовичком кров на губі). Я просто не зміг би тебе вдарити.  

МАРТОФЛЯК (всміхаючись). Овва! Ти – добрий товариш. Вірний. Я хочу випити за 

тебе. Марто, вип’ємо за Хому. Щоб він швидше женився, най би його нагла кров 

залляла! 

Торкаються склянками, і МАРТОФЛЯК підморгує МАРТІ. 

МАРТА (трохи надпивши). Де ти був, чоловіче? 

МАРТОФЛЯК. В однієї молодиці. Тільки дотепер не знаю, чи виграв її, чи ні. Дивна 

історія, правда? 

МАРТА. Це дуже ризиковано, Мартофляче. 
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МАРТОФЛЯК. Що саме? Те, що я тобі розповів про це? 

МАРТА. Те, що ти нічого не пам’ятаєш. А якщо вона була венерична? 

МАРТОФЛЯК (зітхаючи). Все може бути. Я пожартував, звичайно. 

МАРТА. Я так і думала. 

МАРТОФЛЯК. Ну от і файно. Гей, Хома, чого ти сидиш такий сумний та невеселий? 

Кров уже не тече. Скажи що-небудь.  

ХОМСЬКИЙ (віднімаючи від рота носовичок). Я тобі заздрю, старий. 

МАРТОФЛЯК. Це гарно, але чому, холера ясна? 

ХОМСЬКИЙ. Ти щасливий чоловік. 

МАРТОФЛЯК. А-а. Тоді інша справа. Хочете анекдот? Чоловік повертається з 

відрядження і, само собою, застає жінку на гарячому. (Замовкає). 

МАРТА. Все? 

МАРТОФЛЯК. Ні, не все, але я згадав, що ви його знаєте. Вони всі однакові, всі про 

одне й те саме. Може б, ми трохи поспали? (Позіхає). 

ХОМСЬКИЙ. Нема сенсу. Легше пересидіти ці кілька годин. А потім підемо на 

ярмарок. Чи ще кудись. 

МАРТОФЛЯК. Дійсно. Вже нема сенсу. (Лягає на підлогу). Я тільки трохи полежу. З 

відкритими очима. 

Мовчать. 

 

ЯВА ЧЕТВЕРТА 

Ті ж, Немирич, Штундера  

 

В кімнату вриваються НЕМИРИЧ у фраку та ШТУНДЕРА в стрілецькому 

однострої – обидва дуже пожмакані, бліді, галасливі. 

ШТУНДЕРА (кричить). Ага, всі масони на місці! 

НЕМИРИЧ. Слухай, Хома, я бачився з твоїми персонажами! Там була ціла купа 

мерзотників. Я ледве втік від них! 

МАРТОФЛЯК. Сідайте, хлопці. Або принесіть ще дві склянки зі свого номера. Або 

дайте щось закурити. Або йдіть звідси до сраки. 

ШТУНДЕРА виходить і незабаром повертається з двома склянками. ХОМСЬКИЙ 

розливає решту шампанського. 
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МАРТОФЛЯК (підводячись з підлоги). Кожен з нас по-своєму непогано провів 

минулу ніч. Але хай вона належить кожному зокрема. Кожному – його ніч. Я хочу 

випити за це, друзяки. До речі, тільки ви можете порятувати нас сигаретами. 

ШТУНДЕРА. Дохлий вассер. 

НЕМИРИЧ. Мертвий півень. 

МАРТОФЛЯК. Ну, якщо в нас уже не лишилося сигарет, то треба вмирати. 

ШТУНДЕРА. Ганьба нам. 

П’ють, знову мовчать. 

ХОМСЬКИЙ. Ходімо розбудимо Мацапуру! 

МАРТА. А в якому він номері? 

ВСІ починають збуджено говорити, перебиваючи один одного. 

ХОМСЬКИЙ. Уявляєте, ми ще досі не бачилися з Мацапурою!  

НЕМИРИЧ. Він вигадав це дурнувате свято, а сам заліз під ковдру, з головою під 

ковдру, і пухне. 

ШТУНДЕРА. Він заробляє на цьому гроші, а ми їдемо як дешеві хлопчики, 

купуємось на це. 

НЕМИРИЧ. Він на всьому заробляє гроші! 

ШТУНДЕРА. Він талановитий хлопець, але велике гівно... 

НЕМИРИЧ. Він ставить над нами свої досліди.... 

МАРТА. Він ніколи мені не подобався... 

ХОМСЬКИЙ. Він досить примітивний, але йому багато дано від природи... 

ШТУНДЕРА. Він погано скінчить... 

МАРТОФЛЯК. Його повісять за “ядение человеческаго мяса”... 

ХОМСЬКИЙ. Ходімо його розбудимо! 

ШТУНДЕРА (витягуючи з кишені записничок). Я потелефоную до нього в номер! 

Він живе в... (Набирає якийсь номер, але за хвилину кладе слухавку). 

МАРТОФЛЯК. Не відповідає? 

ШТУНДЕРА. Ти правильно все розумієш. 

У цей час з вулиці починають лунати поодинокі постріли, автоматні черги, рев 

моторів, нерозбірливі вигуки, різкі уривчасті команди. 

НЕМИРИЧ. Мабуть, його немає у себе. 

ХОМСЬКИЙ. Або йому ліньки вставати до телефону. 

МАРТОФЛЯК. Або він саме лежить з дівчиною. 

ШТУНДЕРА. Або з перерізаною горлянкою. 
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НЕМИРИЧ. Або сидить у клозеті...  

МАРТОФЛЯК. Або накрив телефон подушкою... 

МАРТА (прислухаючись до звуків за вікном). Чуєте? 

Підходять до вікна, виглядають. Звуки стають голоснішими.  

МАРТОФЛЯК. Любо глянути. 

Двері рвучко відчиняються, наче по них вдарили ногою. 

 

ЯВА П’ЯТА 

Ті ж, Лейтенант, Десантник 

 

ЛЕЙТЕНАНТ. Всєм виходіть, строітся на уліце. 

МАРТОФЛЯК. Це загалом гарна ідея, друже. Але за яким таким хріном ми туди 

підемо... 

ЛЕЙТЕНАНТ. Молчать! Пріказ коменданта гарнізона. Всєм строітся на уліце!  

ХОМСЬКИЙ (позіхаючи). Пішов ти зі своїм комедіантом... 

ЛЕЙТЕНАНТ. В протівном случає я імеєю право прімєніть спєцсрєдства. 

МАРТОФЛЯК (змінюючи тон). Почекайте, поясніть, що сталося, ми ж не можемо 

просто так взяти й піти. 

ЛЕЙТЕНАНТ (з нотками втоми). Всєм строітся на уліце. Будєт пєрєдано важноє 

правітєльствєнноє сообщєніє. 

НЕМИРИЧ (єхидно). А як відносно Загальної декларації прав людини? 

ЛЕЙТЕНАНТ (вибухаючи). Хватіт! Нємєдлєнно вийті і строітся! Хватіт! Кончілось 

ваше врємя! 

ДЕСАНТНИК автоматом зіштовхує їх з другого рівня сцени на перший. 

 

КАРТИНА ЧЕТВЕРТА 

 

ЯВА ПЕРША 

Ті ж, Перебиранці, Десантники 

 

З обох боків сцени і з глядацької зали під дулами автоматів сходяться 

ПЕРЕБИРАНЦІ – заспані, напіводягнені, у мальовничому карнавальному шматті. 

ДЕСАНТНИКИ автоматами підштовхують надміру вайлуватих. 

ЛЕЙТЕНАНТ. Нє растягіватся, нє растягіватся, бстрєє! 
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МАРТОФЛЯК (до МАРТИ). Напевно, воєнний стан. 

МАРТА. Мені страшно! Що з нашими дітьми? 

МАРТОФЛЯК. Не варто наперед розпачати, ми ж нічого не знаємо. 

МАРТА. Я не хотіла сюди їхати, навіщо я їхала! 

МАРТОФЛЯК. Принаймні маємо шанс померти в один день. 

НЕМИРИЧ (до ДЕСАНТНИКА). Зьома, дембель давай! 

ДЕСАНТНИК дає йому добрячого стусана в спину. ШТУНДЕРА хоче відповісти 

йому тим же, але НЕМИРИЧ з усієї сили обіймає його і притискає до себе. 

НЕМИРИЧ (до ШТУНДЕРИ). Не чіпай гівно, Грицю. Вони синки, служби не бачили, 

салабони, парашники! 

ШТУНДЕРА (скрегочучи зубами і стискаючи кулаки). Лажа, знову лажа... 

Раптом ВСІ завмирають в якійсь певній позі, настає мертва тиша; лиш 

МАРТОФЛЯК може в цей час рухатися і говорити. 

МАРТОФЛЯК. Вони захопили все на світі: телеграф, пошту, банки і готелі, операція 

була проведена блискавично, вони накрили нас, як голих у лазні, вони захопили Київ і 

Львів, і навіть Запоріжжя вони захопили, і ми нічого не вдіємо, Марто, моя маленька, я 

зможу тільки пропустити твої кулі крізь себе, от і все, а хлопці вже хай собі 

викручуються як знають, зрештою, бути розстріляним – не найгірша смерть для поета, 

як по-дурному все вийшло, я не хотів тебе кривдити, Марто, я вже не встигну розповісти 

тобі про все, і про Хому, який тебе кохає, і про Гриця, народженого в Караганді, і про 

Юрка, якому відбирають останній його рік, але я пишаюся, що зараз, отут, я разом з 

цими хлопцями, що нас кинуть до однієї величезної ями, разом з цими Жидами, Повіями 

і Циганами, я пишаюся, що був знайомий з цими хлопцями, це чудові поети і найперше 

тому підтвердження – те, як вони помруть, та й навіщо жити, коли навіть у нашій 

улюбленій кав’ярні вони розташували вузол зв’язку, а на сьомому небі – ракетний 

полігон, а тому слід спровокувати когось із них, скажімо, харкнути йому в пику, і він не 

втримається, пустить автоматну чергу, і я зробив би такий фокус уже зараз, негайно, але 

спершу мені треба пропустити крізь себе твої кулі, ми давно вже не трималися за руки, 

востаннє років сім тому, коли ти носила Оксанку і малювала мої портрети губною 

помадою на всіх дзеркалах нашого дому...  

ВСІ відмирають. 

ЛЕЙТЕНАНТ. Вніманіє! 

 

ЯВА ДРУГА 
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Ті ж і Мацапура 

 

МАЦАПУРА в одязі десантника підіймається на третій рівень сцени. 

МАЦАПУРА (у мегафон). Дорогі друзі! Панове товариство! Братове і сестри! Я 

радий вас вітати на початку другого дня нашого божевільного дійства. Я – це головний 

режисер-постановник свята Павло Мацапура. Гадаю, всім вам сподобався цей досить 

гострий і непередбачуваний жарт, цей гепенінг, учасником якого ви ненароком стали. 

Сподіваюся, ніхто з вас не почувається ображеним чи потерпілим. Зрештою, в програмі 

було обіцяно сюрпризи. За дві години запрошую всіх на святковий ярмарок. На цьому 

можете розходитись і продовжувати забави. В масових сценах були задіяні актори 

молодіжного та експериментального театрів. Подякуймо ж їм за досконалу гру нашими 

гарячими оплесками! 

ВСІ починають шалено плескати в долоні, кричати “ браво”, ЛЕЙТЕНАНТ і 

ДЕСАНТНИКИ – розкланюються.  

МАЦАПУРА (махає рукою, спускається на перший рівень сцени, підходить до гурту 

поетів, починає обіймати і цілувати всіх, особливо – МАРТУ). Ну як? 

ХОМСЬКИЙ. Кльово. 

МАЦАПУРА. Ви навіть не уявляєте, скільки все це коштувало: автомати, машини, 

десятки ящиків холостих патронів, скільки я набігався, щоб усе пробити, ну, на щастя, 

все вийшло бездоганно, а ви молодці, що приїхали, тут ще таке буде... 

МАРТОФЛЯК (перебиває його). Тобі пасує... 

МАЦАПУРА. Що, десантна форма? 

ШТУНДЕРА. І взагалі, ти гарний хлопець. 

ХОМСЬКИЙ. До речі, позич три сотні. 

НЕМИРИЧ. І дай закурити. 

МАРТОФЛЯК (відпускаючи МАРТИНУ руку). Ми сьогодні ще вип’ємо? 

МАЦАПУРА. Так, але не забувайте, що о восьмій ваш вечір поезії. (Знімає окуляри, 

протирає їх хустинкою). Так що доведеться читати вірші, хлоп’ята... 

 

Завіса 

 

Київ, 2004 рік 

 


