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1.
Оповідач заохочує до історій рідного краю,  проте починає 

і завершує французькою історією
ОпОВідач: (мугиче)
шабадабада шабадабада табада 
шабадабада шабадабада табабада...

якщо хтось не знає, то «шабадабада» – то по-французьки. 
я почав мугикати шабадабадаааа, щоб створити французьку 
атмосферу, розпалити уяву . 

подібно як в америці на вулицях золота бруківка, в нас, у 
нашому краї можна розповідати безліч цікавих історій, про-
стих і рідних, безліч… От, наприклад, історія про Бартинську 
пані мер, яка заявилася на засідання з самурайським мечем 
і погрожувала тим мечем пані віце-мер, або ж історія про 
ксьондза, який мав намір ліквідувати місцевий зоопарк, тому 
що леви й осли ревли під час літургії… або історія про оголену 
скульптуру, яку вивезли з Ґожова, а за якийсь час запалювали 
на порожньому постаменті свічки, бо дехто шкодував за тим 
голодупком... історіям цим нема кінця, та я оповім французьку 
історію. чому ж не польську…? Може, закордонна виявиться 
цікавішою? 

Шабадаба  шабадабада...

Оповім історію про Франсуа Жако, а на додачу – ха-ха – 
навіть не знаю, як я собі з цим зараджу, історія матиме сер-
йозні моменти, тільки що деякі серйозні моменти я опишу так, 
щоб розважити вас. не виключено, що в найбільш несподіва-
них моментах я співатиму. 

     Шабада...
Ось зараз пан Жако виходить із дому до музею.
Від цього його життя зміниться, тільки не знаю, вийшов він 

уже чи ще ні, тому про всяк випадок зателефоную до нього. 
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якщо він підніме слухавку, то я просто промовчу, а якщо не 
підніме, то це означатиме, що він уже вийшов. 

Починає набирати номер і зупиняється.
я хотів би додати, що існує історія і про те, як союзники за-

кидали бомбами Гельґоланд. Острів був німецький. Відразу ж 
після війни союзники вирішили його затопити. Вони вистрі-
ляли весь свій несамовитий запас набоїв, ну і.... їм не вдалося

Набирає номер.
то би була історія про помсту, котра, на щастя, не вдалася.  

2.
Франсуа Жако вийшов до музею, а в його домі коїться 

щось дивне
Дзвонить телефон
СЕкрЕтарка на аВтОВідпОВідачі: з Вами говорить 

секретарка на автовідповідачі Франсуа Жако. Його немає 
вдома, тому що він, невідь пощо пішов до музею. невідь чого, 
хоча внутрішній голос підказує мені, що пішов він туди шука-
ти правду. Вже здавна Франсуа Жако тужить без правди, ту-
жить як дитя.  

і жодний з вас, любі мої друзі, не знає, яка вона йому до-
рога, та правда.... я знаю, що ви телефонуєте до нього в цілком 
іншій справі, але правда, коли вже ти її знайдеш, така... 

Складається враження, що, виголошуючи свій текст, Се-
кретарка на автовідповідачі усвідомлює собі, що Франсуа 
Жако вдома немає, відповідно починає себе почувати вільніше. 

СЕкрЕтарка на аВтОВідпОВідачі: ...оо, така гладенька 
і тепла, оксамитна і заокруглена, має запах цитринового ба-
зиліку і парфум від армані, а ще смажених каштанів… Бо ця 
правда така, як надкушений персик, з якого тече сік, а перша 
крапля така солодка, що, здається, не існує персика солодшого 
за цей, а то неправда, власне тому й кажуть: «от, лизнув собі 
правди»... 

Без правди ми в цьому світі тільки блукальці, стаємо схо-
жі на кажанів, у яких вийшов з ладу ультразвуковий апарат, 
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або на лососів, які забули, куди плисти на нерест – за течією 
чи проти..?! Хтось, хто спробував смак правди, вже не зможе 
жити без неї, проте таких людей мало, трагічно мало... Саме 
тому маємо шукати правду повсякчас, на самоті або разом, 
маємо шукати, бо інакше буде надто пізно, інакше очі наші пе-
рестануть бачити, а язик наш звіситься безсило, так що навіть 
лизнути правду вже не зможемо!

3. 
Оповідач впорядковує історію і закохується

ОпОВідач: Франсуа Жако дуже повільно йде цієї миті 
до музею, іде на зустріч зі своєю долею. щойно Секретарка 
на його автовідповідачі сказала щось дуже важливе: сказала, 
що він шукає правду, – а ще додала щось від себе. і від цього 
«щось» серце моє рветься з грудей. невже я зустрів жінку сво-
го життя? 

СЕкрЕтарка на аВтОВідпОВідачі: я все чула. перехо-
джу до Вас телефонним кабелем.

Секретарка на автовідповідачі  переходить телефонним 
кабелем.

СЕкрЕтарка на аВтОВідпОВідачі: Жаклін.
ОпОВідач: Жаклін, я ніколи цього не визнаю і ніколи Вам 

цього не скажу, але я втонув у Вашому глибокому погляді. тру-
пом лежу в очереті Ваших вій. 

Жаклін: тільки не розкладайтеся, будь ласка, надто хут-
ко. навіщо Ви телефонували до Франсуа Жако?

ОпОВідач: я телефонував, бо хотів вияснити, чи він уже 
вийшов до музею … Це мене повертає до дійсності.

я чув, що Франція не могла обійтися без цього музею. 
чому?

Жаклін: Відповідь сумна. 
ОпОВідач: прошу Вас, заждіть хвилинку..
Оповідач вмикає Сумний Звук. 
Звук бринить і затихає.
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ОпОВідач: тепер відповідайте.
4.
Жаклін, яку кабель вплутав в історію, відповідає, чому 

Франція не може обійтися без цього музею
Жаклін: Ми знайдемо відповідь на шпальтах
Відомої газети
редакторка ізадора де Фебруар
Цитує в газеті «ле Монд»
Слова, гідні цитати.
Слова професора
Вона цитує і цитує
довго й розлого
ніби зачитує
довго і з задоволенням
Цитує професора
а ще цитує доктора 
доктор ще не є професором, але вже пише докторську
поспішає
Вони обоє доказують
довго й розлого
що музей має стати компенсацією 
уряд Віші виявився поганим, чи проявив себе аж надто до-

бре
якось зараз незручно. 
Французька залізниця возила
Французькі жандарми перевіряли документи 
Французькі урядовці писали на французькому папері 

Французькі прізвища своїм французьким почерком 
прізвища брали валізи і їхали невідь-куди

так ніби їх кликав у мандри світ, 

редакторка
цитує і цитує
професора і доктора
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довго і з задоволенням
від праці також можна отримувати насолоду 

5. 
Франсуа Жако не вважає дихання життям  

ФранСуа: Моя дружина, з якою ми живемо в розлуці, ска-
зала, щоб я вийшов. 

Вона зателефонувала і сказала мені вийти з дому. попри те, 
що ми живемо окремо, ми перебуваємо в близькому контак-
ті. Вона сказала «Франсуа Жако, вийди з дому». Вона сказала, 
щоб я вийшов з дому, бо я пенсіонер і вона робить свої висно-
вки надто швидко. Вона каже «Франсуа, щось почитай, чимось 
займися, вийди. ти повинен якось заповнити своє життя.»  
я собі думаю: чого це я повинен? навіщо мені чимось займа-
тися? щось почитати? Вона дала мені, наприклад, книжку про 
лососів, з якої можна дізнатися, куди і навіщо вони пливуть.  
а ще вона мені дала книжку про кажанів.  

і що мені з того, якщо я то прочитаю?
а в моєї дружини щодо цього інша думка. Вона каже, що я 

не дбаю про своє духовне життя. з мене було того досить. тому 
ми живемо окремо. 

Хоча вона, напевно, сказала би щось інакше. та добре вже. 
(Іде мовчки.)
я іду, тому що вона сказала: «Вийди кудись, до кав'ярні, до 

парку, до музею». до музею! я їй тоді сказав: «ти знов почина-
єш!». я відразу почав нервуватися. От і зараз, тільки я собі про 
це пригадав. а коли я нервуюся, то мені не вистачає повітря.  
і тоді я мушу сісти.

(Пришвидшено дихає.)
Мені навіть на роботі, ще перед моєю пенсією, одна така 

казала, в нас з'явилася така собі тренерка, психотренерка, то 
от вона сказала: (пародіює) «дихання – це життя, вам, панове, 
треба навчитися дихати, ви приємаєте життя разом із вдихом, 
а видихаючи, позбуваєтеся того, що минуло». я розповів про 
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то дружині, сказав їй, що та наша психотренерка цілковита 
вар'ятка, сказав, що ми на роботі для того, щоб креслити про-
екти будинків, а не дихати, а дружина мені на то, що я «не дбаю 
про своє духовне життя». недоречно так сказала. я їй завжди 
пояснював детективні історії, я відразу розумів, хто і що при-
ховує. і що, не дбаю я про своє духовне життя?

6.
Чого саме немає в музеї знищення?
ОпОВідач: Франсуа іде до музею, названого на честь зни-

щення, іде до музею знищення. 
то дуже незвичайне місце.
я поясню то так, 
користуючись прикладами:
перший приклад –
у музеї малярства можна подивитися на картини.
Жаклін: а в музеї порцеляни 
про що неважко здогадатися, ангелики – певна річ порце-

лянові 
Стоять поруч зі столовим сервізом, який дивом зберігся, 

якщо врахувати, яке воно все крихке. 
ОпОВідач: ніхто не зможе вгадати, що можна побачити в 

музеї знищення. то музей несподіванок!
Жаклін: тут кожний знайде щось для себе.
ОпОВідач: Шанувальники фотографії втішаться неймо-

вірно:
тут стільки фотографій, стільки облич, 
Безліч краєвидів, а також сцени у внутрішніх приміщеннях,
Є сцени, які пульсують життям, а поруч натюрморти
Все це неможливо описати.
Жаклін: Музей несподіванок!
Відвідувачі не можуть з дива вийти.
ОпОВідач: чого тут бракує?
про це поговоримо за мить, а зараз
Взуття, його дуже багато.
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Жаклін: проте проектанти взуття будуть розчаровані: 
такі важливі деталі, як пряжка, форма носака чи колір, по-
страждали під вагою купи взуття. 

Музей знищення демонструє, що взуттям можна насипати 
цілу гору – знову несподіванка!

ОпОВідач: щодо інших несподіванок, то це:
Справжній вагон, можна зайти всередину, діти таке стра-

шенно люблять.
Бруківка з вулиці в Центрально-східній Европі. іграшки: 

насамперед ляльки і ведмедики. 
Жаклін: нема динозаврів, мечів, які світяться, піратів.
Є столові прибори, от тільки вони переважно металеві.
ОпОВідач: Ґудзики з Хелмна. телефонний апарат  із за-

лізничної станції в Собіборі. ліхтар з Белжецького вокзалу.
Жаклін: перша жовта зірка.
ОпОВідач: пасатий одяг. Валізи. 
Жаклін: Фотоплівки.
Голоси.
рисунки.
Ванни, столи.
а чого тут немає?
ОпОВідач: чого тут немає? 
патрон музею знищення подібний до грецького бога зев-

са: коли той з'являється в подобі лебедя чи золотого дощу –
то це дуже приємно.
Жаклін: а коли в подобі валізи, черевика або розбитих 

окулярів?
ОпОВідач: а коли в подобі валізи, черевика або розбитих 

окулярів, 
тоді безпечно можна пережити знищення, 
якого тут,
у музеї, немає.
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      7.
Кам'яне серце матері
ФранСуа: я тоді сказав дружині: «припини».
не треба було мені такого казати, але я просто-напросто 

сказав: «Софі, припини. припини виправляти мене. припини 
мене мучити». я сказав: «пошкодуй мене». я сказав: «якщо 
мені ще раз доведеться про це розмовляти, я помру». так я 
себе тоді почував. а Софі вважала, що все можна виправити 
розмовою, що все можна вияснити. 

Мені було три роки, коли зник батько. я його не пам'ятаю. 
я пішов до матері і запитав: «яким був батько?» я вже був до-
рослий. 

Софі сказала: «ти вже дорослий, ти можеш піти до матері 
й запитати її, ти маєш на це право». я так і зробив, я сказав: 
«Мамо, розкажи щось про батька». а мама на то: «навіщо нам 
про це говорити?». а тоді підвищила голос і сказала: «навіщо 
ти мене про це запитуєш?». і тоді: «я відразу здогадалася, що 
ти мене про це запитаєш!» Вона щораз більше лютилася. 

я їй відповів: «то мій батько». 
а вона мені: «що значить мій батько, що значить мій бать-

ко, ти взагалі його не знаєш, ти взагалі його собі не пригадуєш, 
коли він помер, ти був маленький, він ніколи тебе не бачив, на-
віщо тобі то знати? тобі що, погано в житті велося?!  ти не мав 
батька? куди ти хилиш?» 

я відповів: «а ти маєш якусь його фотографію?».
а вона мені: «то тебе не стосується, то тебе не стосується, я 

мала фотографію, але вже порвала її».  тоді я попросив: «роз-
кажи мені щось про мого батька».  

Вона відповіла: «навіщо тобі то? тобі що, погано було? то 
тільки мене стосується, я не хочу повертатися до таких задав-
нених справ, я не хочу про це розмовляти, то тільки мене сто-
сується!». 

я сказав: «то тільки тебе стосується, але то мій батько». 

після того я повернувся додому. 
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я сказав: «Софі, я дорослий чоловік. я нічого не можу вді-
яти. припини мене мучити, Софі. Вона не хоче зі мною роз-
мовляти. Вона сказала, що мене виховував вітчим. що вітчим 
любив мене. що я ношу прізвище вітчима, і що то гарне, фран-
цузьке прізвище». Мій батько такого прізвища не мав. 

«Софі», додав я ще під кінець. «якщо я ще раз почую від 
своєї матері, що то стосується тільки її, я помру. я не можу цьо-
го слухати. я не терплю власну матір. я не можу нічого їй не 
пояснювати. В неї кам'яне серце. я відчуваю себе псом, який 
випрошує подачку. звівся на задні лапи і клянчить, а за мить 
шмаркачі уб'ють його насмерть камінням. Моя матір уб'є мене 
насмерть каменем. я не можу допустити цього. я мушу любити 
її, Софі. нам треба все забути».

Минуло багато років. Ми їздили у відпустку то в одне місце, 
то в інше, ми роздивлялися красиві будинки, я люблю дивити-
ся на будівлі, в цьому полягає моя робота, я люблю роздивля-
тися міста, ми стояли на мостах зітхань, ми, щоб повернутися, 
кидали у фонтани мідяки. аж поки не потрапили до міста, яке 
прославилося святою стіною. Будь-хто міг доторкнутися до 
стіни і довірити їй своє прохання. Будь-хто міг попросити у сті-
ни будь-що. Стіна висилала листи до неба. 

така легенда того місця.

Софі сказала: «Може, ти б хоч раз повірив, Франсуа, хоч 
раз». я подумав, що раз повірити можу. я написав листа і всу-
нув його до кам'яної щілини в тій стіні. 

то був лист до мого батька, котрий помер, коли я був малим, 
і то мене не стосується. Його прізвище пантофельник. 

тому листа я написав такого: 
дорогий пане пантофельник, 
звертаюся до Вас у пильній справі. Може, для Вас то й не 

звучить аж так розпачливо, але я стою на одній нозі. у мене 
півсерця, півлегені, одне око. Мені погано. В мене проблеми з 
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дихальною системою. я погано бачу. В житті мені бракує опо-
ри. Мені щось стоїть поперек горла. Мені видається, що я на-
родився з двома ногами, двома очима, цілими легенями і зі здо-
ровим серцем. чи Ви знаєте щось про це? чи Вас це цікавить? 
де Ви? негайно повертайтеся. щоб розповісти мені всі ті іс-
торії, яких мене позбавили. прошу підключити мене до труби, 
яка качає воду з джерела нашої народної культури. до речі: а 
Ви хто? яку релігію Ви сповідуєте? Бо я про всяк випадок свят-
кую рамадан, заходжу помолитися до різдвяної крипти, меди-
тую в непалі, пощу на Йом кіпур. я не знаю, хто я, тому все то 
є обманом. я переживаю, що незабаром хтось на мене зробить 
донос. я люблю Вас, Ви знаєте про це? 

Ваш вірний син, Франсуа. 

то був дуже дивний лист, як на мене. не знаю, навіщо я 
щось таке дивне понаписував. я ніколи не сказав про то Софі. 
я ніколи не признався, що передав листа в стіну, щоб вона ви-
слала його до неба. я віддав листа, бо повірив. 

певна річ, нічого з того не вийшло. 
ОпОВідач: у цей момент Софі саме ввозять в операційну 

залу. 
Франсуа хотів би зробити їй щось приємне, навіть щось 

таке, у що сам він цілком не вірить.
Жаклін: яка вперта жінка, ця Софі. Вона сказала вийти з 

дому.
Вона не хотіла, щоб він сидів під дверима операційної.  Вона 

сказала йому: іди. Може, вона знала: тепер або ніколи. Може, 
поклала на терези власне життя? 

ОпОВідач: Франсуа іде до музею. там він зустрінеться з 
долею. 

Може, Софі мала на увазі щось конкретне, а може, вона 
вважає, що кожний француз має побувати в тому музеї. 
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8.
Франсуа заходить до музею і наштовхується на екскурсо-

водку, яка в розпачі. Франсуа не знає, що вона в розпачі. Він 
просто думає, що вона екскурсоводка

ФранСуа: Мене звати Франсуа Жако.
я хотів би, щоб Ви розповіли мені щось про те, що я тут бачу. 
я хотів би, щоб Ви мені зробили екскурсію. 
ЕкСкурСОВОд: Мені шкода, хоч і не занадто. 
проте сьогодні я вирішила звільнитися 
я вже ніколи більше не ходитиму тут.
то неможливо витримати.
ФранСуа: я не знаю, що оглядати.
напевно, в музеї знищення кожний експонат  важливий. 
ЕкСкурСОВОд: кожний експонат у цьому музеї 
Було ретельно законсервовано, що забрало багато часу
кожний експонат почистили 
Від післявоєнних забруднень
справжніх післявоєнних забруднень 
бо йшлося не про них

старанно позалишали 
найважливіші забруднення, 
забруднення війни

вони були потрібні
вони повинні були зворушувати 

а не оті банальні післявоєнні забруднення
забруднення, в яких ми живемо відколи скінчилася війна
в нас їх так багато кожного дня
вони нічому не вчать нас
вони не промовляють до нас

аж раптом хтось каже
що всі можуть замислитися
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над природою зла
тільки за однієї умови:
що речі в цьому музеї
матимуть на собі частину свого забруднення
і хтось, кажучи це, плаче
тому що побачив справжню грудочку історії
болото з Освєнцима

я запитую себе
як же він розрізняє
забруднення?
Може Ви мені скажете?
ФранСуа: перепрошую, але Ви тут екскурсовод? 
ЕкСкурСОВОд: ще тільки нині. 
я вже останній день на роботі.
Цього витримати неможливо.
ФранСуа: я не знаю, навіщо я сюди прийшов.
я не знаю, за чим я тут шукаю.
Мені сказала прийти дружина.
Ми живемо окремо.
ЕкСкурСОВОд: Ваша дружина, певно, божевільна
якщо сказала Вам піти до музею знищення. 
ФранСуа: Ви могли б мені зробити екскурсію?
Музей великий.
я не знаю, з чого почати.
ЕкСкурСОВОд: тут нічого не міняється
В цьому музеї
я вже Вам казала: то неможливо витримати.
я щодня приходжу на роботу
на стінах висять жінки
кожного ранку вони однаково голі
що тут можна вдіяти?
діти
Ці діти постійно плачуть
або усміхаються
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проте найгірше, що вони ніколи не виростуть
не одружаться не вийдуть заміж
лежать іграшки
кожного ранку вони тут лежать
Їх ніхто 
не приходить забрати
ФранСуа: я не знаю, навіщо я тут
дружина ж таки не по іграшки
Мене сюди прислала
ЕкСкурСОВОд: я не знаю, навіщо це все тут,
у цьому музеї.
Хіба що для того,
щоб я збожеволіла,
щоб я перетворилася з людини на руїну.
Це все тут
Хіба що для того.
ФранСуа: прошу Вас, розкажіть мені, що я бачу.
Бо, навіть якщо цього й не видно відразу,
в мене тільки одне око.
ЕкСкурСОВОд: Єпископ правду казав,
коли прорікав:
для того щоб пробачити, треба забути.
Викиньмо все це з музею!
закопаймо, спалімо
нехай же ці голі жінки перестануть тут висіти
нехай же ці діти перестануть сміятися
або плакати
або йти, тримаючись маминої руки,
Вздовж безконечного
колючого дроту

Спалімо все
закопаймо цей дріт
перестаньмо па'мятати!
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Бо це нікому нічого не дає
Ефекту немає жодного
Хіба що те, що я
Екскурсовод музею знищення
з людини перетворилася на руїну.

і хоча сьогодні мій останній робочий день
я не впевнена, чи цей факт порятує мене
Від божевілля
Від усього, що засіло мені в голову
Ви можете допомогти мені!?
ФранСуа: я страшенно перепрошую
я сюди прийшов, бо мені сказала прийти дружина
і я дуже Вам співчуваю
я не знаю, як Вам допомогти
я хіба можу Вас про щось запитати, 
про щось, що Ви знаєте, а я – ні
давайте перейдемо в галузь Ваших знань
і професійних обов'язків
то нас, не виключено, що й заспокоїть.
Вибачте, 
я не знаю, що я можу сказати інакшого.
я не знаю, як Вам допомогти.
ЕкСкурСОВОд: дякую. Ви дуже милий. 
Може, я занадто розхвилювалася.
Бо й справді: хоч то останній мій робочий день
проте я таки на роботі.
що Вас цікавить?
ФранСуа: не знаю, чи я найкращий відвідувач з можли-

вих, 
Вам могло більше пощастити
у Ваш останній робочий день.
розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про цю валізу
В заскленій вітрині
розкажіть, опираючись на факти та свої  знання.
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ЕкСкурСОВОд: то валіза
Справжня, як кожний з решти інших експонатів
Валіза, яка проїхала пів-Европи
потягом із Франції до польщі 
з табору в дрансі 
просто до Освєнцима, знаєте, 
там всі зійшли
і ми можемо тільки здогадуватися
що трапилося далі
Власне кажучи, розповісти можемо небагато
правду кажучи, зовсім небагато
Сумнівів немає тільки щодо одного
що ось валіза є тут, а її власник, як і решта, 
загинув у тому таборі.
В Освєнцимі був табір знищення.
Отож власник валізи
загинув у цьому таборі
так, як в Освєнцимі гинули люди,
якщо були євреями.

Ця валіза є дуже вартісною
Її ретельно відреставрували
я вже на початку казала Вам
тут можна прочитати
Старанно написане
прізвище власника, 
Старанним письмом, 
Може, то рука люблячої дружини:

***
Справа в тому
Вам, можна сказати, пощастило
Валізу нам позичили 
з музею в Освєнцимі
то одна з трьох французьких валіз
Її доправили до нас, ретельно відреставрувавши
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нам відомо, що власник не вижив.

про решту можемо тільки робити припущення
Може, в нього була дружина, може, він мав дітей

Ми знаємо його прізвище
почерк старанний
ніби жіночий
В таких ситуаціях кажуть зазвичай: написала любляча рука
ім'я та прізвище:
пантофельник

пантОФЕльник
пантОФЕльник
пантОФЕльник

(прізвище підхопили різні голоси)
(прізвище пливе в повітрі)
(відбивається від колючого дроту)
(вітається з дітьми)
(і з голими жінками)
(пливе до Франсуа)
(пантофельник)
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