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Завліт – чоловік 50-60 років 

Трагік – чоловік 60-70 років 

Травесті – жінка невизначеного віку 

Герой – молодий актор, людина з білим лицем 

Пріма – претендентка на головні ролі 
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І Дія 

Сцена 1 

Темінь. Вибухи. Стогін. Промінь світла від телефона, що світить вгору. В 

промені ніби сніг падає пил. Ледь чути голос завліта. 

Завліт: «Tumbe la nege». «Тум бела неже, тум бела неже...» далі не можу 

згадати, але напевне знаю, що французькою «падає сніг». Але чому 

саме французькою. Ось я бачу, як падає сніг і краще згадати свій 

дитячий віршик: « На стодолу, на поріг падав сніг, падав сніг, а кіт 

зліпив собі пиріг...» Далі, далі, що там далі, адже сніг продовжує 

падати... 

Промінь світла від телефону, що наближається. Особа говорить 

нарочито трагічним голосом – це Трагік. 

Трагік. Ооооо, друже, як ти?  

Завліт. Це ти, Харон? 

Трагік. Оооо, горе! Тебе привалило колоною. 

Завліт. На березі я Стіксу, прибув ти на човні? 

Трагік. (хоче підняти колону). Важка вона, не здужаю підняти. 

Завліт. На другий берег переправ мене. 

Трагік. Ще й марить він. 

Завліт. І за оплату, візьми монету, ось вона в кишені. 

Трагік. Когось на поміч слід гукати. 

Завліт. Не встиг її покласти під язик, мені ти вибач. 

Трагік (голосно). Чи є десь поруч лікар, чи хоч санітар? 

Завліт. Скоріш зустрінеш ти Аїда. 

Трагік (кричить). У цьому світі є ще лікарі? Якщо є хоч один, нехай врятує 

людину, що намагається ще нею бути! 

 

Сцена 2 

Наближається світло це жінка акторка Травесті. Невизначеного віку, несе 

великий ліхтар. Сцена стає освітлена. Завліт лежить, його ноги 

притиснені театральною колоною, над ним стоїть Трагік. 

Травесті. Потрібна допомога? 
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Трагік. Оооо, жінко. Вчасно ти з’явилась. 

Травесті. А хто це лежить? 

Трагік. Людина, що припала пилом. 

Травесті. І справді, навіть впізнати важко. 

Трагік. Важка колона притисла його. Вона в трагедії була, у якій я в ролі 

Зевса виступав. 

Завліт (бурмоче). «Тум бела неже, тум бела неже...» 

Трагік. Метав з Олімпу блискавиці, а я, тремтіла вся земля. 

Завліт. Падав, падав сніг, кіт зліпив пиріг. 

Травесті. Так це ж наш Завліт. 

Трагік. Кажу ж, я богом був тоді. 

Травесті. Мерщій візьмися з того боку. 

Трагік. Я людям прислужити радий. 

Знімають з Завліта колону. 

Завліт. А пиріг водою стік. 

Трагік. Немає чим втамувати твою спрагу. 

Травесті. А у мене є пляшка води. 

Трагік. Скоріш людині дай цілющої вологи. 

Травесті (подає пляшку). Ось вода.  

Завліт (робить кілька ковтків). Водою стік. 

З темряви зявляється ослоба з білим лицем. Це актор Герой. 

Травесті. У вас лице у чомусь білому. 

Герой. Є чим вмитись? 

Трагік (подає пляшку). Тільки попити. 

Герой (робить кілька ковтків). Хотів би я напитись, так, щоб все забути... 

Травесті. На ранок пам’ять повернеться.  

Герой. Тоді знову і знову повторювати. 

Травесті. Тоді вже ти, не будеш ти. 

Трагік. Без пам’яті людина не людина. 
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Герой. Я вже і тепер не пам’ятаю хто я? 

Травесті. Ще кілька тижнів тому ми всі були акторами провінційного 

театру. 

Герой. Кілька тижнів...? 

Травесті. Ти на основних ролях героїв різного плану. 

Герой. Здається минула вічність.  

Травесті (до Трагіка). А ви на вагомих і глибоких образах. 

Трагік. Я Ліром безталанним був. 

Травесті. Про свою персону краще змовчу, це другорядні ролі. 

Завліт (стогне). І знову сніг, і знов пиріг... 

Травесті. Наш Завліт марить. 

Герой. Поки ще світить телефон піду на пошук, може ще хтось вижив. 

Трагік. Я з вами юний друже (зникають  темряві). 

 

Сцена 3 

Травесті і Завліт. 

Завліт (раптово). Сніг вже перестав падати? 

Травесті. Як добре, ви прийшли до тями? 

Завліт. Значить мені все наснилося? 

Травесті. Ви були без свідомості. 

Завліт. Війна, бомби, ракети – це не сон? 

Травесті. Нажаль не сон!... Як ви себе почуваєте? 

Завліт. Хоч мерехтить в очах але... На диво ясний розум, зараз я піднімусь. 

Травесті. Лежіть, вам не можна рухатись. 

Завліт. Ми тут одні? 

Травесті. Є інші. 

Завліт. Хтось з нашого театру? 

Травесті. Наш красунчик, все забуваю його ім’я. 

Завліт. Герой жанру, чи в драмі, чи в комедії? Я знаю... 
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Травесті. Та кому ж як не вам знати. 

Завліт. Так, саме я підбирав цей репертуар. 

Травесті. Як же без Героя. Але вони іноді бувають такі, як сказати...  

Завліт. Нудні, трафаретні, нецікаві. 

Травесті. І ще наш корифей. 

Завліт. Я дуже радий що Трагік вцілів, буде з ким зіграти в шахи. 

Травесті. А ви оптиміст. 

Завліт. А де вони, чого їх не видно? 

Травесті. Пішли шукати тих, хто ще вижив. 

Наближається промінь світла, напруга, промінь гасне. 

Завліт. Вибачте, але... це... 

Травесті. Води? 

Завліт. Дякую, все забуваю, як вас звати? 

Травесті. Моє ім’я мало кому відоме у нашій трупі. 

Завліт. Воно мені потрібно зараз. 

Травесті. Все на другому плані, третьорядні ролі, іноді без слів. 

Завліт. Телесик, Хлопчик, Потерча, Вісник... 

Травесті. Саме так – все це я акторка Травесті – без імені та віку. 

Завліт. А про нашого директора нічого такого ... 

Травесті. Якого? 

Завліт. Такого: коли вип’єш зайвого і наговориш на три вози і догану, а той 

звільнення з театру. 

Травесті. У вас з директором непорозуміння?  

Завліт. Нічого особистого, так різні критерії при підборі репертуару. 

Травесті. Він на вас тиснув? 

Завліт. Скажемо так: його завжди було зверху. 

Травесті. Тепер воно розлетілось в різні боки. 

Завліт. Що ви маєте на увазі? 

Травесті. А те, що він радісно вийшов на площу зустрічати «асвабадітєлєй», 

а з неба впала бомба. 
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Завліт (з емоцією). То він того... загинув. 

Травесті. Ноги разом з надзадачею в один бік... 

Завліт. Мої безсонні ночі... 

Травесті. Руки із зерном образу в інший. 

Завліт. Внутрішні монологи і суперечки... 

Травесті. А нікчемна голова з наскрізною діркою прямісінько в «руській 

мір» 

Завліт. Все ж він про нас турбувався.  

Травесті. Турбувався він тільки про себе і свою чергову Пріму. 

Завліт. Невже ми за кілька тижнів війни стали такі жорстокі? 

Травесті. Ні, просто в середені щось надірвалось... Я стала іншою. 

 

Сцена 4 

Наближається світло. Напруга. Дріб барабана, як кулеметна черга. 

Повертається Трагік з дитячим рюкзаком. 

Трагік. От повернувся з пошуків своїх. 

Травесті. Щось знайшли? 

Трагік. Одні руїни в напрямі моїм. 

Травесті. Можливо пощастить з іншого боку. 

Трагік (показує). Ось тільки сумку я знайшов. 

Травесті (олядає). Це дитячий рюкзачок. 

Трагік. Невже? 

Травесті. Малюнок з квітів, не хлопчачий. 

Трагік. Дітей нігде я не стрічав. 

Завліт. Мені здається, чи справді так дивно говориш. 

Трагік. О, милий друже, ти при тямі?! 

Завліт. Я впорядку, лиш от ноги. 

Трагік. Ми в шахи ще не раз зіграєм. 

Завліт. Боюся що я тепер у «цугувангу», кожний наступний хід буде 

ускладнювати моє положення. 
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Трагік. Кріпися, друже, я з тобою. 

Травесті. Ми вас не залишемо. 

Завліт. Дякую, я розчулений. 

Трагік. В словах твоїх сльоза бринить. 

Завліт. Ні, ти точно говориш, ямбом, чи якимось ще невідомим мені 

розміром. 

Трагік. Це розмір зветься вже війною, і кордонів часу ми йому не знаєм. 

Травесті. Ми справді не знаєм, що дієтьсяна зовні. 

Трагік. Дитяча сумка мене от непокоїть, хто згубив її... що з ним сталось? 

Травесті. Може поглянемо, що всередені.  

Трагік. А чи дозволено мені? 

Завліт. Зважаючи на обставини, думаю що так. 

Трагік. Тоді піду на світло і погляну я на вміст (Трагік відходить в бік). 

Завліт. Наш Трагік дуже знічений. 

Травесті. Та як не бути, попрощався із стоїми дітьми. 

Завліт. Я памятаю його милу онуку, що бігала нашими лункими 

театральними коридорами. 

Травесті. Розлука його вразила, а тепер цей дитячий рюкзачок. 

Завліт. Як болючий спомин... 

Травесті. Як згадка про минуле. 

 

Сцена 5 

Наближається світло. Барабанний дріб. Голоси Героя і Пріми у темряві. 

Пріма (дратівливо). Світи мені під ноги, а не собі. 

Герой. Тоді світи сама.  

Прима. І не хапай мене за руку. 

Герой. Тут можна впасти. 

Прима. Мені неприємні твої холодні дотики. 

Виходять на світло Пріма і Герой. 

Завліт. О, як символічно. Особа з білим лицем. 
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Травесті. Це наш молодий актор, що на ролях героя. 

Герой. Невже мене так важко упізнати? 

Пріма. Ніякий він не герой... 

Травесті (перебиває). Є новини? 

Герой. Невтішні, повсюди завали, ось тільки її знайшов. Плакала в темряві.  

Пріма. В мене розрядився телефон і стало лячно. 

Травесті. О, це зрозуміло... телефон... 

Пріма. Мені потрібно більше світла, щоб поправити макіяж. 

Травесті (іронічно). Можна поставити колону і підсвітити на неї ліхтар. 

Завліт. З мене помічник ніякий. 

Пріма. Тут є ще справжні чоловіки? 

Трагік (голос з темряви). Дитячу сумку я читаю ніби книгу суму і печалі. 

Пріма. Навкруги одна темінь. 

Герой. (береться піднімати колону). То ми будемо щось робити, чи тільки 

як завжди говорити? 

Травесті. Я вам допоможу. 

Трагік (голос з темряви). Дитяча іграшка – предмет забави, а може другом 

вона її була. 

Травесті (до Пріми). Може ви, наша шановна Пріма, не стояли б осторонь... 

Пріма. Якби це було правдою, мене б тут не було і до того ж у мене накладні 

нігті. 

Завліт (допомагає командою). То друзі, давайте разом – взяли: «Раз, два 

нумо...» 

Герой і Травесті піднімають колону за один бік і вмикають ліхтар. Стає 

світліше. 

 

Сцена 6 

Пріма (оглядає себе в дзеркальце). Потрібно навести макіяж і то негайно. 

Травесті. Це зараз найбільш потрібно. 

Пріма. От тому ви на другорядних, ні на третьорядних ролях, а я Пріма. 
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Герой. От тільки цього нам не треба. 

Пріма. А дехто ходить з потворним, блідим лицем. 

Завліт (махає руками). Ні-ні, не треба порушувати трагічний образ. 

Пріма. І обставини тут ні до чого. 

Травесті. У вас оптимізму не меньше ніж гриму на обличчі. 

Пріма. Ось-ось директор завітає на вогник і нас врятує. 

Завліт. Як «бог з машини». 

Пріма (легковажно через паузу). Ні, як Гаррі Поттер з чарівною паличкою. 

Герой. О-о, вона в нього справді магічна. 

Пріма. І не потрібно цих брудних натяків, директор вище цього. 

Травесті. З цим я згідна – дуже високо... 

Пріма (подає салфетку Герою). Краще б витерли лице. 

Завліт. Ні, не чіпайте образу. 

Пріма. Так от, прощо це я... коли з’явиться наш дорогенький директор...  

Травесті (перебиває). Не з’явиться. 

Пріма. Чому? 

Завліт. Пішов на всі чотири сторони. 

Пріма. Одночасно – це неможливо. 

Герой. Логічно, як для білявки. 

Травесті. І всі свої принципи забрав із собою, сподіваюсь назавжди. 

Пріма. Я вас не розумію. 

Завліт. Ваш директор загинув. 

Пріма (закриває лице). Ні-ні, це не можливо. 

Герой. Навіть всевладні керівники не…безсмертні. 

Травесті. Як і їхня система. 

Пріма (крізь плач). О-о, я знаю, ви всі ненавиділи його, потайки пліткували 

за спиною. 

Герой. Це не про мене. 

Пріма. Та він був талановитий. 
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Завліт. Скоріше прислужницький.  

Травесті. З гнучким хребтом. 

Герой. І великою театральною кон’юнктурою. 

Пріма. О-о, як ви тепер заговорили, а ще вчора мовчали. 

Завліт. Таки шепотілись. 

Пріма. І як тепер мені  жити? Як...? 

Голос з темряви і рука з цукеркою. 

Трагік. Цукерку в сумці я знайшов. Солодка мить і забуття. 

Пріма. Та що ви, солодке при моїй дієті, а взагалі мене вже тиждень нудить. 

Травесті. І мене з перших днів цього жахіття. 

Герой. Доєднуюсь до всіх. 

Завліт. Нудота нудот, хоч щось у нас залишилося спільне. 

 

Сцена 7 

Барабани. Всі здригаються. 

Пріма. Може хтось погляне чи з’явився зв'язок. 

Завліт. У мене нема телефона, він якось не був потрібен. Все життя я провів 

у театрі. 

Пріма. А мій розрядився. 

Травесті. (переглядає телефон). Ні, зв’язку немає. 

Герой. (переглядає телефон).  Тільки вже нікому непотрібні номери. 

Трагік. (голос з темряви). Все світло своє я віддав для пошуку дитини. 

Пріма. (істерично). Невже ніхто нас не врятує! 

Завліт. Тримайте себе в руках. 

Пріма. Чоловіки робіть щось… ! 

Завліт. Крім слів – нічого.  

Пріма. Навіщо мені ваші дурні і нікчемні слова.  

Герой. Та заспокійтесь ви нарешті. 

Пріма. О-о, ви наш герой по ролях – настав ваш час (виштовхує Героя в 

темряву) ідіть проявіть себе, покажіть хто ви на справді. 
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Герой. (невпевнено). Я піду, піду лиш не знаю куди… 

Зникає в темряві 

 

Сцена 8 

Травесті і Пріма. 

Пріма. (подає помаду). Не хочеш навести красу? 

Травесті. Мені  і в минулому житті вона ні до чого, то що говорити тепер. 

Пріма. (хмикає). Треба було запропонувати нашому Герою. 

Травесті. Що ти маєш на увазі?  

Пріма. Ніби ти не знаєш що він з тих… 

Травесті. Яких тих? 

Пріма. Ну це вже зовсім – з тих у кого прапор у веселку. 

Травесті. А я думала з триколірних орків. 

Пріма. Я цих веселкових не переношу. 

Травесті. Чого ж? У театрі завжди були вільні стосунки. 

Пріма. Кажу тобі як жінка жінці - вони такі лицемірні. 

Травесті. А мати інтим з одруженим чоловіком це по-твоєму що? 

Пріма. Ой, як цікаво, це ти про кого, розкажи? 

Травесті. Та про тебе, голубонько, і нашого небесного директора. 

Пріма. Та ти, та ти знаєш хто я… 

Травесті. Курка з пергідролю. 

Пріма. А ти стара і нікому не потрібна шкапа. 

Завліт. Навіть вибухи бомб не втихомирять наше задушливе театральне 

болото. 

 

Сцена 9 

Повертається Герой. 

Герой. В усіх доступних кутках сигналу немає. 

Пріма (до Травесті). Створи, створи нам диво, а ми увіруємо. 
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Травесті. Це не до мене.  

Пріма. Але ж ти була Феєю і перетворила Попелюшку на принцесу. 

Травесті. Але не на довго. 

Пріма. Нам потрібно диво хоч на мить. 

Завліт (вбік). Вона панікує. 

Пріма. Я навіть згідна помолитися. 

Завліт. В одному наша Пріма має рацію, нам потрібна надія. 

Дзвіночок з темряви і голос Трагіка. 

Трагік. Знайшов в дитячій сумці я дзвіночок, неначе він струмка веселий 

голосочок.  

Довга пауза Травесті обертається і витирає очі. 

Герой. І ще одне, не знаю як сказати. 

Пріма. Погане не говоріть. 

Герой (показує телефон). Ось, в календарі, завтра Всесвітній День Театру. 

Травесті. Де ж те завтра? 

Пріма (сплескує руками). Яке це було гарне свято! Весна, жарти, вино, квіти 

(танцює). Я, звичайно, була королевою балу.  

Травесті. Хто би сумнівався? Та все скінчилось… 

Пріма (вередує). Ні, я хочу завтра, завтра, завтра свята. 

Завліт. Колеги, а якщо це можливо?  

Герой. Поганий жарт. 

Травесті. Недоречний. 

Завліт піднімається, говорить напівсидячи. 

Завліт. Ні - ні, я серйозний як ніколи. Щоб не зійти з розуму від 

навколишнього жаху ми, на зло ворогам, відсвяткуємо День Театру. 

Герой. Тоді вже День Розбомбленого Театру. 

Завліт. Називайте це як хочете, але ми повинні щось робити. 

Трагік (голос з темряви). У мандри скоро я піду… 

Травесті. Але що нам ставити? Знову ці нудні капусники? 

Герой. У них справді смак прокислого. 
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Трагік (голос з темряви). І сенс буття я свій знайду.  

Завліт. Ми повинні почати з чистого листа, бо минуле зруйноване вщент. 

Герой. Що ви пропонуєте? 

Завліт. Ми зробимо читку «Персів» Есхіла. 

Пріма (недоречно). У мене скінчився кармін, червоне мене завжди 

прикрашає. 

Барабанний дріб, сипеться пил ніби сніг. Ліхтар починає блимати. 

 

ІІ Дія 

Сцена 1 

Травесті. А чого саме цю п’єсу? Чи вона доречна?  

Завліт. Якраз до часу, і до місця. 

Герой. Але вона складна. 

Завліт. Я вже давно все продумав.  

Пріма. А мені власне, все одно, тільки б я була головною.  

Западає тиша, ліхтар ледь жевріє, голоси в темряві. 

Завліт. Настала ніч.  

Герой. Або розрядився наш ліхтар. 

Травесті. Нам не завадило б трішки поспати. 

Завліт. Я буду на варті, у мене і так хронічне безсоння.  

Пріма. Якщо думати про щось приємне, то сон завітає до вас у гості.  

Завліт. І про що мріє наша Пріма? 

Пріма. Про різне. 

Завліт. Конкретніше. 

Пріма. Тоді я скажу про заповітне, бо і так скоро впаде завіса. 

Завліт. Про хороше? 

Пріма. Добре, добре. Я уявляю, що йду червоною килимовою доріжкою на 

церемонії основної театральної премії, яку звісно вручать мені. Я в 

яскраво червоній сукні з декольте. Червоне мене зігріває і я одразу 

засинаю. 
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Травесті. Чи не забагато цього тривожного кольору? 

Пріма. А який колір вас заспокоює? 

Завліт. Так, про що мріє акторка Травесті? 

Пріма (вїдлево). Мабуть про те щоб стати прімою? 

Травесті. А от і ні! Всі в нашому театрі цього хочуть. 

Завліт. Не перебільшуйте. 

Пріма. Я мала на увазі жінок. 

Травесті. Я змирилася зі своїм амплуа. Так, може колись в молодості 

хотілося чогось більшого… але з роками все проходить. 

Пріма. Це що, внутрішній монолог невдахи? 

Травесті. Ні, ти живеш тільки в одному образі, а я щораз в інших. 

Пріма. Буратіно, Івасик-Телесик, Баба Яга… Це образи? Ха-ха-ха… 

Завліт (до Героя). Тепер ваша черга.  

Пріма (іронічно). Герої не сплять, вони рятують світ. 

Герой. Ні, я сплю добре і мені нічого не сниться.  

Пріма. А цей наш новий та вродливий звукач, з яким так мило воркуєте в 

радіорубці? 

Завліт. Ну, досить. 

Пріма. Ні, нехай скаже правду. 

Завліт. Так ніхто не засне, хіба що заспівати колискову. Хтось знає? 

Пріма. А це підійде: « Баю, баюшкі, баю нє лажися на краю…» 

Завліт. Ні - ні, це гірше ракетного обстрілу. 

Герой. У мене ще є кіт Сатир ми  з ним засинаємо разом. Де він тепер? 

З темряви звучить дзвінок Трагіка дзень-дзень. 

Травесті (заспівує). «Ой ходить сон коло вікон…» 

Дзень-дзень. 

 

Сцена 2 

Темінь прорізає блискавиця. Голос Трагіка.  



15 
 

Трагік. Кронос – бог сівби і жнив, початку і кінця своїм серпом розсік 

простір між небом і землею, щоб відділити цей світ від іншого, 

відділити відоме від невідомого. І земний світ чекав цього. 

Удари барабанів. Справа жовте світло з нього виходить Світла Постать. 

Зліва червоне світло, виходить Темна Постать в чорному одязі і з 

кровавим, як змія шарфом. 

Світла Постать. Ти знову тут? 

Темна Постать. Де світло там і темінь. 

Світла Постать. Світло завжди перемагає. 

Темна Постать. Чи так насправді? Поки що навколо темінь. 

Світла Постать. Отож бо, поки що. 

Темна Постать. Ти сподіваєшся, що вони виберуть твій бік? 

Світла Постать. Вони готові боротися. 

Темна Постать. Ні, вони налякані та знічені, а це моя сторона. 

Світла Постать. Вони творять театр у підвалі. 

Темна Постать. Ха-ха, і це ти звеш театром? Та ж їх ніхто не побачить. 

Світла Постать. Справжнє завжди невидиме.  

Темна Постать. Їх скоро забудуть. 

Світла Постать. Ні, ці жертви  не намарне.  

Дзінь-дзінь, дзень-дзень наближаються звуки дзвіночка. Заходить Трагік в 

образі Ліра з дитячим рюкзачком. Час від часу дзвонить. 

Трагік (до Світлої Постаті). Чи наша ти дочка?  

Світла Постать заперечливо киває. 

Трагік. Дитя моє навіки попрощалось. Але згадай: моя ти плоть і кров, моя 

дочка, тяжка моя недуга, сердечна рана – а про те моя! (дзвонить). 

Стань кращою. Терпіти вмію я (дзвонить, виходить). 

Темна Постать. Він же нас бачить. 

Світла Постать. І чує. 

Темна Постать. Що за дивина, ми з іншого світу.  

Світла Постать. Коли люди зазнають всесвітнього горя, то границі світів 

зникають. 
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Темна Постать. Значить вони усі скоро мене побачать і перейдуть на мій 

бік. 

Світла Постать. Це ще побачимо. 

Темна Постать. І не сумнівайся. 

Блискавиці. Світла і Темна постать ходять колом. Танець битви світла і 

темноти. 

 

Сцена 3 

Посередині стоїть грецька колона. Зверху горить кілька ліхтарів. Сцена 

освітлена. З-за колони виходять Травесті  і Герой з листками паперу. 

Герой. Диву даєшся, що можна знайти в театральному підвалі. 

Травесті. Мене найбільше дивує, що ми ще працюємо в цій нашій 

метафізичній загубленості і самотності. 

Герой. Поет писав «Самотність наче дощ на дворі». 

Травесті. Я би хотіла почути шум весняного дощу. 

Герой. «Тече самотність тихо за водою». 

Травесті. Ми би нарешті вмились цим дощем. 

Герой (торкається лиця). Тільки не я. Моє лице, як сказав наш новий 

режисер, це важлива частина мого образу. 

Травесті. Ви це пробіле обличчя? 

Герой. Він пояснив, що в грецький трагедії, приречений одразу був у такому 

образі, з білим лицем. 

Травесті. Вперше чую. 

Герой. Він ще діяв, чогось прагнув але всі знали про його долю. 

Травесті. А яка ваша роль у «Персах»? 

Герой (дивиться у листок). Ксеркс – цар персів. 

Травесті. Тоді зрозуміли задум нашого Завліта. Ксеркс програв війну 

грекам. 

Герой (дивиться у текст). От тільки мені нічого не зрозуміло.  

Травесті. Загибель всього війська на далекій, нікому непотрібній війні і 

безславне повернення у Персію. 
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Герой. То нападник, тобто Ксеркс, з білим лицем був приреченим. 

Травесті. Бачити ганебну загибель свого війська? Мабуть так. 

Герой. Мабуть… 

Травесті. Ви, юначе, колись бачили смерть? 

Герой. Це потрібно для розуміння образу? 

Травесті. Власний досвід найважливіший. 

Герой. У перші дні війни, коли ворожі ракети подали на голови зрідка, я 

йшов центром міста… 

Барабанний бій. Сильний вибух. Яскравий вогняний спалах… 

Травесті. Це був тільки початок. 

Герой. Потужна хвиля горілого повітря і осколків розметала на шматки все 

навколо. 

Травесті. Люди хиляться ніби трава. 

Герой. Мене врятувало дерево. 

Травесті. Їх так мало залишилося. 

Герой. І тут я побачив літню жінку без ноги, що відповзала до стіни 

лишаючи в поперек тротуару кривавий слід. 

Травесті. Ось, який ти – «руський мір»! 

Герой. Довкола хаос. Усі щось кричали не чуючи один одного, а погляд 

жінки поволі згасав, та вона ще повторювала слова дитячого віршика 

«атарвалі мішкє лапу…» (барабанний бій зчухає). 

Травесті. Чортів мір, що не щадить ні старого, ні малого. 

Герой. Я ще деякий час стояв шокований і бачив, що цю червону лінію на 

тротуарі ніхто не переступав, а обходив. 

Травесті. Це наш кровавий рубікон. 

Герой. А яку роль отримали ви? 

Травесті (дивиться у листок). Я, Атосса – мати Ксеркса. 

Герой. Вам мабуть це знайоме. 

Травесті. По житті ні, якось не склалось. 

Герой. Вибачте. 

Травесті. Мої діти – це мої ролі, які завжди зі мною. 
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Герой. Може це і на добре, бо бути матір’ю невдахи прикро, по собі знаю. 

Травесті. Про що це ви, юний колега? 

Герою. Знаєте… про мене всяке говорять за плечима. Шепочуться, 

глумляться… 

Травесті. Та не зважайте на ці дурниці.  

Герой. А мої рідні від мене відвернулись. 

Травесті. Все минеться з часом.  

Герой. Чи він у нас є? А я такий як всі, теж хочу любові, щастя. Хочу 

відбутися по житті  і на сцені. 

Травесті (обнімає Героя). Як би я мала сина, хоч якого б не було, я б завжди 

його любила. 

Герой. Та я, та я – коли виберемось піду на фронт. 

Травесті. Сцена – ось наш фронт. А слово – зброя, яким маємо дошкульно 

разити ворога. 

 

Сцена 4 

З темряви наростає звук дзвіночка. Виходить Трагік з патеригою, до якого 

прикріплений дзвіночок. Б’є кілька разів патеригою. Говорить в зал. 

Трагік. О горе,  горе! Камінні люди ви, камінні люди! Коли б у мене стільки 

язиків і стільки пар очей – твердінь небесну я розвалив би! Так, вона 

померла! (притуляє рюкзак до лиця). Од мертвого живого відрізняю 

я (сипле порох). Так, мертва, як земля… (б’є патерицею, зникає). 

Герой. Що сталося з нашим Трагіком? 

Травесті. Те, що далі за текстом. 

Герой. Я не грав у цій п’єсі. 

Травесті. Здається це уже не п’єса, а наша дійсність. 

Герой. Тож що далі? 

Травесті (декламує). «Чи не кінець усьому світу? Чи провіщення того –

смерть і жах!» 

Герой. Боюся за його стан, чи з роллю Ліра він не зрісся. 

Травесті. За цей тиждень він втратив все що мав.  

Герой. Час тягучий, як мамин кисіль. 
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Травесті. Його дочка і люба онука виїхали на захід. 

Герой. Добре що встигли. 

Травесті. Ми з ним давно знайомі і він мені розповів. 

Герой. Про що? 

Травесті. Про вселенську розлуку… як він стояв біля автобуса притуливши 

долоні до вікна за яким були долоньки онучки і він відчув, що їх 

розділяє не скло, а вічність. 

Герой. Важка мить. 

Травесті. Далі подивився десь у простір і мовить «Прощай дитино – квітці 

квіти». 

Герой. Аж в горлі пересохло, ніби в пустелі. 

Травесті. Ходімо, пошукаємо води. (Герой і Травесті виходять). 

 

Сцена 5 

Барабанний дріб. В темряві істеричні вигуки Пріми: а-а, у-у, ахи-бахи. Пріма 

зявляється у світлі, штовхаючи інвалідний візок з Завлітом. 

Завліт. Місійський плач, я просив вас його подати. 

Пріма. А це хіба не плач? 

Завліт. Але ж не місійський – я з нього хочу почати виставу. 

Примі. То поясніть задачу, мій дорогенький. 

Завліт. Він має звучання сумної старовинної пісні. 

Пріма. Хвилинку, спробую згадати (заплющує очі, кривляється). 

Завліт. То щось приходить на думку? 

Пріма. (голосно) Тілі бом, тілі бом. 

Завліт. Ні, ні тільки не це. 

Пріма. Це ж з нашого репертуару, дорогенький. Іншого згадати не можу. 

Завліт. І будь ласка не називайте мене дорогеньким. 

Пріма. А як до вас звертатись? 

Завліт. Просто Завліт. 

Пріма. Це якось не солідно, адже ви тепер головний. 
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Завліт. Та яка тепер ієрархія в нашому стані. 

Пріма. Для мене важливо (вбік) адже а завжди біля головного, дорогенький. 

Завліт. О-о, ні – знову. 

Пріма (заплющує очі). А-а, тоді ви будете сеньйор Завліт. 

Завліт. Чого саме сеньйор? 

Пріма. Дуже просто, адже цей візок з нашої вистави «Сеньйор з вищого 

світу». 

Завліт. Пригадую, це було давно-давно. І як він ще завалявся в підвалі? 

Пріма. В ньому їздив цей дивний персонаж (показує) у-у, е-е… 

Завліт. Краще почнемо репетицію. 

Пріма. О, нарешті, я за ними так скучила.  

Завліт. Ваша роль Вісника, а я буду Трагічним Хором в одному лиці. 

Пріма. Хм-м, Вісник, а це значима роль? 

Завліт. То ви п’єсу не читали? 

Пріма. Ні. 

Завліт. Тоді дуже значима, починайте (читає).  

«Он сюди хтось поспішає  

Без оглядки - видно, перс, 

Чи погане, чи добре – нам, 

напевно, сповістить». 

Пріма. «О всі міста багатолюдні Азії! 

 О Персії багатств незмірних гаване! 

 Одним ударом щастя краю нашого 

 Повалено.» 

Хвилинку, то вони ці азіати поперлися аж у Грецію? 

Завліт. Так.  

Пріма. І що їм дома не сиділось? 

Завліт. Гарне питання. Продовжуйте. 

Пріма. «Зів’янув цвіт твій Персія. 
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 Біда тому, хто перший про біду звіща, 

 І все ж я, перси, перед вами горе все 

 Розкрити мушу: впало військо наше». 

Завліт. «Горе не чуване! Біль страшний!  

Плачте, перси! плачте, тужіть 

Вістку таку почувши». 

Пріма.  «Усе пропало! Всі там склали голови! 

Я сам собі не вірю, що живий вернувся». 

І додам від себе, а нема що на чуже зазіхати. 

Завліт. «Видно нас по смерть свою 

 Загони строкаті в похід ішли 

 Збройно - з Азії на Елладу, 

 Зловорожу країну!» 

Пріма. «Тілами нещасливців наших воїнів –  

 Забитий Саламін весь, ще й околиці». 

Таки скажу, це катюзі по заслузі. 

Завліт. Прошу вас, по тексту.  

Пріма. Здається мені, що ця роль не головна. 

Завліт (плескає в долоні). На сцені зявляється Атосса (барабанний дріб). 

Травесті (читає текс в образі). «Постійно сни я бачу з того дня, коли  

Зібравши військо, син мій у похід пішов,  

Щоб луком Іонійський край спустошити.  

Виразно ж такого ще не бачила, 

Як той, що нині снився. Розкажу тобі.  

Приснилися дві жінки в чорнім одязі: 

Одна – у перським, друга – у дорійському. 

Обидві ставні, красні; серед інших 

Таких ніде не знайдеш, хоч би світ сходив. 
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Обидві – рідні сестри. Та судилось їм 

Окремо вікувати: з них одна живе 

В Елладі, друга – у країні варварській. 

Між сестрами отими – в сні здалось мені –  

Пішла незгода. Син мій, те помітивши,  

Рішив їх усмирити – в колісницю впряг, 

Та ще, немов телицям, він на шию їм  

Ярмо наклав. Одна з них не противилася –  

Вудила звично, без принуки, в рот взяла, 

А друга – дибки стала. Далі й збрую всю 

Руками стала рвати; без вуздечки вже 

Метнулась, і ярмо на шиї на двоє. 

Звалився мій син на землю, тут і Дарій став 

Над ним у тузі, батько, Ксеркс  

Же вгледівши 

Отця свого, - в печалі весь свій одяг рве. 

Таке мені в минулу ніч наснилось». 

Пріма (хмикає). Здається, мій дорогенький синьйоре, що моя роль не 

головна. 

Завліт. Мій дорогенький. знову те саме… (б’є в долоні). Вихід Ксеркса. будь 

ласка. 

 

Сцена 6 

 З-за колони виходить герой з пластиковою пляшкою. 

Герой. Загибли всі – ті хто в бій загони вів. 

Завліт. Безславна смерть – доля їх. 

Герой. Гай – гай! Гай – гай!  Біда мені!... 

Завліт. Біда! Біда! 
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Герой. Удар такий – не на день, на віки! 

Завліт. Страшний удар, що й казати! 

Герой. Нечуваний! Нечуваний! 

Завліт. В лиху годину з греками 

 Зіткнулись ми серед хвиль 

Щастя в бою персам не всміхнулось. 

Герой. Ще б пак! Лягло в тім бою 

 Стільки тисяч війська! 

Завліт. Не звикли, видно, греки відступати. 

Герой. Завзятий люд! 

Перегортають сторінки. 

Пріма (різко вириває пляшку у Героя). Дай-но сюди. 

Завліт. Не пий, Гертрудо! 

Пріма. Я хочу пити (п’є, викидає пляшку). 

Завліт. Усе собі, усе. 

Пріма (вириває роль у Травесті). Я завжди беру те, що належить мені по 

праву. 

Герой. Якому праву? 

Пріма. Я знову головна, а ви усі позаду. 

Травесті (до Завліта). Все йде по колу, чи не так? 

Завліт (плескає в долоні). Вихід тіні Дарія, будь ласка. 

 

Сцена 7 

Барабанна дріб. Вихід Трагіка. В руках яскравий шкільний зошит. Читає про 

себе. Вигукує. 

Трагік. О-о, небеса, о-о, горе… 

Завліт (читає). «Милий владар, мила земля,  

В ній бо лежить серце його! 
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Айдоне до світла з пітьми 

Виведи, Айдоне, 

Незрівняного Дарія душу! 

Трагік (читає з зошита). «Дякую, мамо, за моє коротке дитинство». 

Завліт. «Засліпи нам вічі, 

 Виглянь же, Дарію, батьку добродійний». 

Трагік (читає). «Я тобі що вечора, коли не падають бомби, приношу 

цукерку, адже ти їх так любила, а на ранок вони зникають». 

Завліт. Я би попросив по тексту античної трагедії. 

Трагік. Трагедії!!! (трясе зошитом). Ось сьогоднішня трагедія, щоденник 

дівчинки, що втратила все. 

Завліт. Але ж у нас… 

Трагік (б’є патеригою, читає). «Іноді я відчуваю себе дуже старою, бо ж я 

тебе мамо, поховала біля свого садіка, але ж мені тільки десять 

років…» 

Травесті. А вона сама врятувалася? 

Трагік (б’є патеригою, дзвонить ніби у небесний дзвін). О-о, небеса. А ти – 

суддя і месниця за звірства та злочини… О-о, Немезідо і Ерінії, 

почуйте мій гнів і покарайте нечуваною карою цих злочинців. 

Далекий дзвін. Наростають барабанні удари. 

 

Сцена 8. 

Фінал. 

Пріма (переглядає роль). Що це?  

Травесті. Закінчується День Розбомбленого Театру. 

Герой. Остання дія. 

Травесті. Скоро впаде завіса.  

Завліт  (їздить візком). Ні-ні, ми ще не дійшли до фіналу. 

Герой. Жаль, що я не попросив прощення у батьків. 

Травесті. А я рада, що ви всі у мене є. 
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Герой. Тож візьмемось міцно за руки, адже ми театр. 

Пріма (стає окремо). Коли у мене головна роль, мені ніщо не загрожує. 

Трагік (взиває до неба). Камінні люди ви, а може вже не люди… 

Завліт (швидко читає текст). «Гірко всхлипує місто! 

    І справді печаль довкіл! 

    Тихим кроком свій біль несіть! 

    Як жаль, як жаль 

    Тих, що загинули. 

    Іду за тобою вслід і я в сльозах». 

Знову з’являється жовте світло з правого боку. Виходить Світла Постать. 

Червоне світло зліва з нього зявляється Темна Постать. Всі актори 

завмирають крім Пріми, яка мечиться як навіжена між світлами. 

Темна Постать. От зараз ми побачимо хто переможе. 

Світла Постать. Ні перемог, ні поразок, лиш спасіння. 

Пріма. Ні, сюди…чи туди…що вибрати? 

Світла Постать шепоче щось на вухо Герою, той здригається і шепоче 

іншому і так далі… 

Пріма (біжить до червоного світла). Ходімо сюди, це світло яскравіше. 

Травесті (вигукує). Умираючи палає яскравіше. 

Пріма (до Темної Постаті). О-о, це ви директоре. Ви мене чекаєте, я спішу 

до вас (зникає у червоному світлі).  

Решта переходять до світлого. Вигук Завліта. 

Завліт. Все повинно закінчитись зонгом місійського плачу. 

Етюд боротьба жовтого і червоного світла. Жовте перемагає і заливає усю 

сцену. В жовтому світлі силуети акторів. Лунає «Червона калина» (або інше). 

 

В п’єсі цитовано тексти Есхіла, Вільяма Шекспіра, Райнера Рільке. 
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