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 … і не розбився глечик біля джерела… 

 
Книга Екклезіаста, або Проповідника 

                                                                                             

Дійові особи 
 

Гончар 

Ангел Смерті – Йозеф Менгеле, гауптштурмфю́рер СС, лікар в концентраційному таборі 

                             Аушвіц 

Ангел Освенцима – Жізелла Перл, лікар-гінеколог, заручниця концтабору Аушвіц 

Ненароджена 

Убієнний  

Агент «МОССАД» 

Ружа 

Свідок 1 

Свідок 2 

 

При написанні п’єси використано розсекречені матеріали спецслужб, поліцейських 

органів Ізраїлю, США, Німеччини, Бразилії і свідчення в’язнів концтабору «Аушвіц» 

(«Освенцим»).  

 

1 ДІЯ 

 

 На сцені – Гончар. Він працює на гончарному крузі, виготовляє 

глечики. Справа – зліва нього вже чимало глеків.  

 

Голос Гончара  

(за сценою) 

Так, як і глина в руках гончара,  що з неї виробляє він за своєю 

волею, так люди в руках, того,  хто створив їх і хто їм воздає за 

своєю справедливістю. Супроти зла — добро, супроти смерті — 

життя, тож так і супроти благочесного — грішник. Поглянь же на 

всі діла Всевишнього: вони всі — до пари, одне проти одного…* 

 

Примітка:  * - із «Книги Премудрості Ісуса, сина Сирахового». 

 З глибини сцени, з темряви, немов привид, насвистуючи мелодію 

вальсу «Казки Віденського лісу» Й. Штрауса, в чорному мундирі 

офіцера СС, в білосніжних рукавицях, з’являється Ангел Смерті. 

Він підходить до Гончара, бере у того глек. З’являються дійові 

особи п’єси, одягнені, як в’язні концтабору. Кожен із них бере у 

Гончара «свій» глек. Далі,  колоною прямують до Ангела Смерті. 

Той, з легкою усмішкою, насвистуючи мелодію, киваючи пальцем – 

сортує їх: вправо – вліво, вправо – вліво…  

На сцені – Ангел Освенцима.  

   

Голос по селектору. Докторе Перл, пацієнтка готова. Ми вас чекаємо. 

Ангел Освенцима. Дякую, йду. 

 

З глибини сцени з’являється Ненароджена. Ангел Освенцима 

збирається залишити сцену, але зупиняється, дивиться на 

Ненародженого. 

 

Ангел Освенцима. (Сумно.) Ти? Знову ти… (Пауза.) Чому перед кожними родами  

з’являєшся? Хто ти? І чому являєшся лише мені? І чому ти завжди 

мовчиш? Мовчиш, мовчиш… Скажи щось… (Довга пауза.) Ти 
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знаєш, що мене чекає породілля? Знаєш? Знаєш, що я маю бути 

впевненою і спокійною, а ти мене бентежиш. Чому? Скажи, хоч 

що-небудь… 

Голос по селектору. Докторе Перл, у неї відійшли води.  

Ангел Освенцима. Йду, йду… (Зосереджується. Твердо. Про себе.) Боже, допоможи 

мені вернути ще одне життя. 

 

Рішуче залишає сцену. Через якийсь час, лунає плач 

новонародженої дитини. Ненароджена поволі залишає сцену. 

З’являється втомлена, але щаслива Перл. 

 

Ангел Освенцима. Трьохтисячний… Я зробила це… Повернула їх… Всіх… Дякую 

тобі, Боже. 

 

З’являється Агент «МОССАД». 

 

Агент «МОССАД». Докторе Перл? 

Ангел Освенцима. Так. З ким маю честь? 

Агент «МОССАД». Цві Ахароні, пані докторе. Представляю одну організацію, яка 

займається розшуком нацистських злочинців.  

Ангел Освенцима. (Дещо схвильовано.) Зрозуміло. Що вас до мене привело? 

Агент «МОССАД». Маю кілька запитань і якщо вас це не дуже обтяжить… 

Ангел Освенцима. (Перериває.) Не знаю, чим можу бути вам корисною, містере … 

Агент «МОССАД». Ахароні. 

Ангел Освенцима. Так, звичайно, – містере Ахароні. 

Агент «МОССАД». Ви були заручницею Аушвіца. 

Ангел Освенцима. Була... Але про все, що мені відомо, я розповіла американській 

владі. Крім того, написала книгу – «Я була лікарем в Освенцимі». 

Агент «МОССАД». Так, звичайно, я уважно прочитав вашу книгу, пані докторе. І 

знайомий з вашими свідченнями американським службам.  

Ангел Освенцима. Ви працюєте на уряд? 

Агент «МОССАД». Так, … тільки на уряд Ізраїлю. 

Ангел Освенцима. Ось як… А як ви тут, … в Америці? 

Агент «МОССАД». Вас турбує законність нашої бесіди? О, прошу, не турбуйтеся – все 

цілком законно. Ми працюємо з американськими колегами в 

тісному контакті. Вони знають про нашу … місію. 

Ангел Освенцима. Тоді не розумію… Нічого нового я вам не скажу. 

Агент «МОССАД». Що ж, поясню. Нас цікавить доктор Йозеф Менгеле. 

 

В глибині сцени світло вихоплює Ангела Смерті. Він насвистує 

мелодію і киває пальцем: вправо-вліво, вправо-вліво…Затемнення – 

Ангел Смерті зникає. 

 

Ангел Освенцима. Менгеле? 

Агент «МОССАД». Так. Ви, здається, працювали в Освенцимі його помічницею? 

Ангел Освенцима. Ви знущаєтесь?! 

Агент «МОССАД». Не нервуйте. Я, можливо, не точно висловився.  Ми знаємо про 

ваше життя в Аушвіці. Знаємо, що Менгеле залучав до своєї роботи 

насильно, що у вас не було вибору. Все знаємо, і в нічому не 

звинувачуємо, і не підозрюємо. Але з усіх в’язнів Аушвіца – з 

живих в’язнів – ви знали його найкраще. Допоможіть нам, докторе. 

Ангел Освенцима. (Приречено.) Навіщо вам це? 

Агент «МОССАД». Ми його розшукуємо. Він має відповісти за свої злочини. 
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Ангел Освенцима. А хіба він ще живий? 

Агент «МОССАД». За всіма даними – живий. Погодьтеся – це несправедливо. 

Справедливість вимагає покарання.  

Ангел Освенцима. А хіба вона є – справедливість? 

Агент «МОССАД». Мусить бути, докторе. І здоровий глузд каже, що не можна зло 

залишати непокараним, бо у такому випадку, воно має властивість 

розмножуватись. Ми не маємо права бути такими безпечними, як 

були. Війна нас багато чому навчила. І найперше, навчила, що 

ворогів своїх треба знищувати. Любими шляхами… Знищувати. 

Ангел Освенцима. Чим може допомогти моя розповідь? 

Агент «МОССАД». Намагаюсь зрозуміти його, як людину. 

Ангел Освенцима. (Нервово.) Він не людина, містере Ахароні! 

Агент «МОССАД». Звісно, звісно, розумію. Але навіть у найжорстокіших злочинців є 

мотиви, є слабості, звички, прив’язаності – врешті-решт. Мені 

конче необхідно зрозуміти його. Зрозуміти – значить, мати 

можливість передбачувати. Це допоможе його розшуку. 

Ангел Освенцима. (Важко зітхає.) Що ж, давайте спробуємо. 

Агент «МОССАД». Дякую. Тоді перше запитання – як ви познайомились з   

доктором Менгеле? 

Ангел Освенцима. (Сумно.) Познайомились… Гм… Слово яке хороше – 

«познайомились».  Якась надія від нього, якісь добрі очікування. 

Тобто ти пізнав в цьому житті ще одну людину, твій світ 

розширився на світ досі невідомий і незбагнений. Добре слово, 

правда? 

Агент «МОССАД». Так, … звісно… 

Ангел Освенцима. Але це слово абсолютно не підходить до випадку з Менгеле. 

Пізнання його світу – це пізнання пекла, містере Ахароні. (Пауза.) 

В сорок четвертому, нашу сім’ю, з гетто в Сігеті, відправили до 

Освенциму. 

 

Стук коліс потягу, людський лемент, гавкання собак, команди 

німецькою. На сцені – дійові особи п’єси. З’являється Ангел 

Смерті. Насвистуючи мелодію він «сортирує» в’язнів: вліво – 

вправо, вліво-вправо… Ангел Освенцима йде праворуч. 

 

Ангел Освенцима. (Гірко.) Праворуч… Значить, ти ще будеш жити… Якщо те 

існування можна було назвати життям. І скільки разів я потім 

заздрила тим, кого він відправив ліворуч, як і мою сім’ю. В газові 

камери… Зразу… Без мук і страждань. Як там у Екклізіаста? Серце 

мудрого – на праву сторону, а нерозумного – на ліву? 

Нерозумного? А може, нещасливого? Чому так? І хто дав йому 

право вирішувати – кому і на яку сторону? 

 

На сцені – Ангел Смерті і Ангел Освенцима. 

 

Ангел Смерті. (Спокійно, з легкою усмішкою.) У нас тут є лікарі? Тут немає 

лікарів? Жодного? Невже? Ніколи не повірю, що серед такої 

кількості євреїв немає лікаря. А хто тоді тут? Землекопи? Пастухи? 

(Весело сміється.) Євреї-землекопи – це весело. Насправді, 

весело… (Пауза.) Значить, лікарів тут немає? Зле. Чи, може, ви 

криєтесь? А це вже неподобство. Що ж, якщо лікарів немає, то ви 

мені не цікаві. (Комусь віддає команду.) На дезінфекцію… Всіх…  

Ангел Освенцима. (До глядачів. Тихо.) На дезінфекцію. Значить, в газові камери. Всіх 
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на смерть. Розумієте? Всіх… (До Ангела Смерті.) Я – лікар. 

Ангел Смерті. Ну, нарешті… Що ви за лікар? 

Ангел Освенцима. Гінеколог. 

Ангел Смерті. Чудово-чудово. Де вчилися, колего? 

Ангел Освенцима. В Берліні. 

Ангел Смерті. В Берліні? Блискуче! Я теж вчився в Берліні. То ми з вами з однієї 

альма-матер? У вас була приватна практика, чи працювали у 

державній клініці? 

Ангел Освенцима. Приватна практика. 

Ангел Смерті. Чудово! Значить, ви хороший фахівець. Чи не так? 

Ангел Освенцима. Не знаю… 

Ангел Смерті. Що ж, побачимо. Огляньте пацієнтку, докторе. 

 

З’являється Ружа. Вона вагітна. 

 

Ангел Смерті. Ця жінка раніше народила близнюків. (Захоплено.) Двох дівчаток, 

уявляєте? Зараз вона знову вагітна. І знову у неї будуть близнюки! 

Це неймовірно! Унікальний екземпляр.  

Ангел Освенцима. (Несміливо.) Так. 

Ангел Смерті. Скажіть, докторе, скільки ви, за свою практику, прийняли 

близнюків? 

Ангел Освенцима. Я?... Не пам’ятаю… Чотири… 

Ангел Смерті. Лише чотири випадки? 

Ангел Освенцима. Так. 

Ангел Смерті. А всього скільки дітей народилось під вашою опікою? 

Ангел Освенцима. Біля трьохсот. 

Ангел Смерті. Таким чином, констатуємо, що у вашому випадку, близнюки 

родилися, приблизно, –  одна пара на сімдесят п’ять вагітностей. 

Або … одна ціла і три десятих відсотка? 

Ангел Освенцима. Так. 

Ангел Смерті. Виявляється, близнюки – це випадок? 

Ангел Освенцима. Діти від Бога. Це його воля. 

Ангел Смерті. Дурниці. Це – природа, докторе. І це її таємниці.  

Ангел Освенцима. Народження близнюків не є якоюсь особливою таємницею. Науці 

відомо чому так стається. 

Ангел Смерті. Науці відомо, правильно…. Відомо, чому так стається в межах цих 

мізерних відсотків. Але наука не спроможна впливати на цей 

процес, докторе. 

Ангел Освенцима. Тобто? 

Ангел Смерті. Випадок мене не влаштовує. Хочу, щоб лише від волі і бажання 

людини залежало скільки дітей вона хоче народити: одного, двох, 

чи трьох. 

Ангел Освенцима. (Здивовано.) Але навіщо? 

Ангел Смерті. Ви не розумієте? Докторе, це дуже важливо для відродження нашої 

нації. Важливо, щоб кожна німецька жінка могла народити багато 

дітей. І близнюки, в даному випадку, єдиний вихід.  

Ангел Освенцима. (Збентежено.) Так, звісно. 

Ангел Смерті. (Показує на Ружу.) Огляньте її, докторе. (До жінки.) Не хвилюйся, 

лікар тебе огляне. Якщо потрібно – надасть допомогу. Ми ж до тебе 

добре ставимось, правда? (До Ангела Освенцима.) Прошу. Можете 

розмовляти з нею румунською… Вона її добре знає. 

 

Ангел Освенцима підходить до жінки, яка тремтить від страху.  
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Ангел Освенцима. (Ласкаво.) Заспокойся, люба. Розумієш мене? (Жінка ствердно 

киває головою.) Як тебе звати?  

Ружа. (Налякано.) Ружа, пані докторе. 

Ангел Освенцима. Ружо, звідки ти? 

Ружа. Я – циганка. Наш табір забрали з Галичини, пані докторе. 

Ангел Освенцима. Звідки знаєш румунську? 

Ружа. А ми з румунських циган, пані. 

Ангел Освенцима. І я з румунських… В Сігеті народилась і жила. Знаєш таке місто?  

Ружа. Знаю, пані. 

Ангел Освенцима. От і чудово. Давай домовимось – ти не будеш хвилюватися. 

Гаразд? Я тебе просто огляну. Нічого поганого, болючого робити 

не буду, обіцяю. А твої хвилювання можуть зашкодити малюкам. 

Розумієш, Ружо? 

Ружа. Так, пані докторе, розумію. 

Ангел Освенцима. Чудово, лягай… Давай тобі допоможу. 

 

Циганка лягає. Ангел Освенцима її оглядає. Ангел Смерті спокійно і 

беземоційно спостерігає за оглядом. З’являється Убієнний. 

 

Убієнний. Ми з братиком зразу відчули, що людина, яка провела зараз 

долонею по животі матері – добра людина. Тінь видавала місце, де 

її рука торкалась живота. Ніжно, легко, зацікавлено. Так колись ще 

татко наш гладив її живіт. Ми це запам’ятали… І намагалися 

доторкнутися до тієї руки своїми рученятами. 

 

Убієнний підходить до Ангела Освенцима, яка, як пантомім, 

зображує обмацування живота. Убієнний несміливо протягує руку 

і їх долоні зустрічаються. Ангел Освенцима і Убієнний – 

усміхаються. 

 

Ангел Освенцима. (Ласкаво.) У тебе чудові малюки, Ружо. (Показує на животі 

циганки) Ось ніжка, … а ось, … напевно, ручка… 

Ружа. Дякую, пані. Там у мене Іон і Штефан. 

Ангел Освенцима. Звідки знаєш, що у тебе будуть близнята? 

Ружа. Відчуваю, пані докторе. 

Ангел Освенцима. А звідки знаєш, що будуть хлопчики. 

Ружа. Відчуваю, ласкава пані. 

Убієнний. Іон і Штефан – це ми з братом. Я був Іон… Так одного разу, коли  

штовхнув ніжкою маму, мене вона назвала...  

Ружа. (Ніжно.) Тихіше, Іоне, тихіше, дитинко… 

Убієнний. А іншого разу – назвала Штефаном… Але мені більше сподобалось 

– Іон. Нехай братик буде Штефаном. 

Ангел Освенцима. (Захоплено.) Які жваві дітки, Ружо! Відчуваєш їх? 

Ружа. Відчуваю… (З мольбою) Прошу вас, пані, не треба мене вбивати. 

Ангел Освенцима. Що це тобі, люба, в голову прийшло? (Таємниче.) Я така сама, як і 

ти – теж ув’язнена. Нічого страшного з тобою не відбудеться. 

Обіцяю. Заспокойся, будь ласка. Гаразд? 

Убієнний. Спочатку нам було дуже хороше. Над нами стукало велике 

материнське серце. Ми чули шум легенів, немов шум вітру. 

Шуміли судини, створюючи заспокійливий гул струму крові. А ще 

лунали плески та бурчання шлунку, які нас так смішили з 

Штефаном. Мама часто розмовляла з нами, співала… Від тих тихих 
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і сумних пісень хотілось спати, а від веселих –  рухатись, хотілось 

жити. А потім ми почали впізнавати голоси татка, дідуся, бабусі. 

Сестрички – Люба і Лала – любили підбігти до мами, прикласти 

вушка до животика і слухати… А ми з братиком, в той час, 

намагались погладити їх по щоці. Хороше так було.  

Ангел Смерті. Що скажете, докторе? 

Ангел Освенцима. Ніби добре. І матір, і плід здорові. Налякані, правда. І це зле. У 

дітей може розвинутись гіпоксія.  

Ангел Смерті. Підтверджуються у неї близнюки? 

Ангел Освенцима. Так. 

Ангел Смерті. Чудово! І який термін, по-вашому.  

Ангел Освенцима. Третій триместр… Гадаю, що 35-ий тиждень. 

Ангел Смерті. Добре. Тобто, там вже не плід – там повноцінні діти? 

Ангел Освенцима. Гадаю, так. 

Убієнний. Але одного дня все змінилось. Якось ми почули далекий гавкіт 

собак. Ні, це не був той добрий гавкіт нашого Барона, який так 

тішив нас з Штефаном. Це було щось інше… Залунала якась 

незрозуміла для нас мова. Щось страшно бахнуло… Раптом ми 

відчули, як напружилась мама. Відчули її неймовірний страх. Нам 

стало зле… Спочатку спазми стиснули наші шлуночки, стало дуже 

важко, ніби щось душило нас. Ми енергійно забили ніжками, чули, 

як скрикнула мама. А потім був поїзд… Стукіт його коліс бив по 

мозочку: болісно, несамовито… І водичка, кругом нас, яка була 

завжди такою солодкою, такою приємною, раптом стала гіркою, 

гидкою. А потім знову почули собак, і незнайому мову незнайомих 

людей, і багато світла, від якого хотілося втекти, і лунала чужа і 

неприємна музика, і водичка ставала все гіркішою і бридкішою… 

Ангел Смерті. Гаразд, докторе, будемо готуватись до родів. 

Ангел Освенцима. Не розумію… 

Ангел Смерті. Будете мені асистувати. 

Ангел Освенцима. Але вона ще не готова. Їй ще не час… 

Ангел Смерті. А ви вважаєте, що у мене є час чекати доки вона розродиться сама? 

Будемо різати. 

Ангел Освенцима. Але навіщо? Необхідності в оперативному розродженні немає 

жодної! 

Ангел Смерті. Не забувайтесь, докторе! Рішення приймаю я. Ви, випадково, не 

забули хто ви і де ви?  

Ангел Освенцима. (Тихо.) Вибачте. 

Ангел Смерті. (Дістає пістолет і цілиться в Ангела Освенцима.) Будете 

асистувати? 

Ангел Освенцима. Так. 

Ангел Смерті. (Ховає пістолет.) Чудово. І не хвилюйтеся ви так… Веселіше! 

 

Ангел Освенцима криво усміхається. 

 

Ангел Смерті. Ось так. 

 

Ангел Смерті одягає білосніжний халат, білосніжні рукавиці. 

Підходить до циганки. Щось малює на животі тої. 

  

Ружа. (Налякано.) Докторе, що зі мною будуть робити? Га, докторе? 

Ангел Освенцима. (Тремтячим голосом.) Нічого, люба… Нічого страшного… Не 

бійся… 
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Ангел Смерті. Прекрасно, докторе. Справді, нічого страшного… Нічого 

страшного… 

Убієнний. Сьогодні було, як завжди… Багато світла, від якого хотілося втекти 

і страх матері, від якого з’явились у нас звичні спазми. А потім 

була добра жінка, від якої йшла надія. Але зараз… Які жахливі 

болі… Як страшно болить голова. Хотілось поворушитись, але 

ніжки не слухались. Було страшно… І чия це така важка і холодна 

рука щось робить на животі мами? Куди від неї втекти, де 

сховатись?  

 

 Ангел Смерті насвистує мелодію Й. Штрауса.  

 

Ангел Смерті. Людина недосконала, колего. Таким вже її створив Творець. Прямо 

скажу, недопрацював він щось тут, явно. Але це ще пів біди –  

недосконалість. Гірша справа – ця недосконалість прогресує. 

Фізична, моральна, духовна… Людина вироджується – ось у чому 

фокус. Ви, докторе, є представником мерзеннішого із всіх народів. 

Все ви прекрасно розумієте і знаєте, бо мудрі і хитрі. Можливо, 

найхитріші і наймудріші. Чекаєте на свого Месію, який підніме  вас 

над світом? Мрієте про третій храм? (Сміється.) І чим більше гнилі 

кругом, чим більше паскудства – тим для вас краще? Бо ніби вже 

над світом, так? Хочете, докторе, панувати, скажіть? (Пауза.) Я 

чекаю на вашу відповідь! Затямте, мені завжди треба відповідати, 

коли питаю про що-небудь. 

Ангел Освенцима. (Тихо.) Ні, не хочу. 

Ангел Смерті. Брешете, докторе! Завжди ви брешете. Лицеміри, лихварі, 

обманщики, брехуни – це все про ваш народ. Всі народи, у всі часи, 

у всіх частинках світу – завжди-завжди вас ненавиділи. Я ще 

допускаю, докторе, що якийсь один народ міг помилятися щодо 

вас. Ну, два… Три… В якийсь певний історичний період… Але 

щоб всі і завжди! І чому вас так ненавидять, докторе? 

Ангел Освенцима. Не знаю… Я нікому і нічого поганого не робила. 

Ангел Смерті. (Сміється.) Ні, причина саме у вас, докторе. Всюди, де тільки 

з’являється єврей – з’являється ненависть до нього. Чим поясните 

цей феномен? 

Ангел Освенцима. Я і моя сім’я завжди багато і наполегливо працювали. Я – лікар, 

чоловік – лікар. Ми лікували людей, допомагали всім, хто 

потребував нашої допомоги. Ростили дітей. Жодна політика нас не 

цікавила, не прагнули ні влади, ні чужих статків. Ми просто 

жили… 

Ангел Смерті. Просто жили… Словом, відповіді не знаєте. Що ж, докторе, у вас 

з’явилась зараз можливість подумати про це – у чому ваші 

проблеми? Час, сподіваюсь, у вас буде. На ваше нещастя, у Бога 

інші плани щодо вашого храму. У Нього є здорова сила, яка ще 

зберегла живим дух боротьби, зберегла здатність зупинити це 

катастрофічне падіння в провалля недосконалості. Велика місія 

німецької нації – вдосконалити світ. Знаю, ви не сприймаєте моєї 

точки зору, докторе. Але це ваші проблеми. Ця війна, докторе, 

війна за майбутнє людства. Майбутнє, в якому буде лише сила, 

порядок,  досконалість і розум. Тому так важливе наше 

пробудження і наше вставання з колін. Сподіваюсь, ви мене 

розумієте. 
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Ангел Смерті насвистує мелодію. Раптово дістає скальпель і 

полоснув ним по глечику. Звук битої кераміки. Страшний крик болю 

жінки… Сцена заливається багряним світлом. 

 

  

Убієнний. (Кричить.) Раптом нас вдарило страшне, сліпуче і холодне світло! 

Світло, яке в мить зруйнувало наш світ! Мене вхопили чужі, 

холодні і страшні руки! В обличчя вдарило холодне і різке повітря! 

Я народився! Я прийшов у ваш світ, люди! Який же він страшний і 

холодний ваш світ. І лише пуповина мене ще тримала у тому 

доброму, теплому… Ми з братиком закричали!!! 

 

Лунає крик двох новонароджених немовлят. Ангел Освенцима 

закриває долонями вуха. Крики припиняються. Тільки звучить 

насвистування Ангела Смерті. 

  

Ангел Освенцима. (Неймовірно схвильовано.) Він легко і невимушено розрізав їй 

живіт! Так, ніби розрізав кусок звичайного м’яса. В Сігеті, наш 

сусід Івоніка, що тримав м’ясну лавку, перед християнським 

Різдвом, так розрізав тушки свиней. Буденно, звично,  спокійно…  

Ангел Смерті. (Сміється.) А ви, виявляється, слабенькі, докторе. Вас що, 

бентежить кров? Який же ви тоді лікар? Не розумію. 

Ангел Освенцима. Він різав і говорив… Говорив і різав… Буденно, звично, 

спокійно… 

Убієнний. Через мить, його скальпель обрізав ниточку, що з’єднувала мене з 

тим добрим, рідним, яке вмирало тут, поруч, залившись кров’ю. 

Ружа. (Болісно.) Іоне… Штефане… 

 

Жінка вмирає. 

 

Ангел Смерті. (Буденно.) Для мене найважливіше – істина, докторе. А що таке 

істина в науці? Це встановлений факт. Можна висувати десятки 

теорій, сперечатись щодо них, доводити, спростовувати шляхом 

інтелектуальних дискусій і топтатись на місці, не просуваючись ні 

на крок в пізнанні природи, бо слово на слово – є балаган, а не 

істина. А можна провести кілька експериментів і дати однозначну 

відповідь і тим самим створити умови для подальшого руху. 

Розумієте мене, колего? Я – прихильник експерименту. Інколи за 

день роблю для науки більше, чим сотні колег пустими дискусіями 

за все своє життя. Наприклад, дослідження гіпотермії – впливу 

холоду на організм людини. Звісно, можна вести безпредметні 

дискусії. Одні будуть казати одне, інші – стверджувати друге. А де 

істина, де альфа і омега? Невідомо. Але можна йти й іншим 

шляхом. Взяти десяток «унтерменшів» і шляхом охолодження їх 

організму встановити механізм замерзання людини. Швидко, 

ефективно і точно.   

Ангел Освенцима. Він різав і говорив… Так, ніби він не вбив людину тільки що, а 

порізав біфштекс на своїй тарілці. 

Ангел Смерті. От і зараз проведу один експеримент. Мене цікавить, чи зможуть 

жити близнюки, в яких буде сполучено кровоносні системи. 

Правда, цікаво? Що ви про це думаєте? 

Ангел Освенцима. (З жахом.) Сполучені кровоносні системи? Як це? 

Ангел Смерті. (Показує два глечика.) Ви бачите двох близнюків. Зараз я їх зшию, 
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їх кровоносні судини об’єднаю.  

Ангел Освенцима. Вони помруть! 

Ангел Смерті. Чому? 

Ангел Освенцима. Бо це неможливо! 

Ангел Смерті. Чому неможливо? Ви можете дати точну і однозначну відповідь? 

Ангел Освенцима. (Збивається, плутається.) Бо, … бо … це жахливо… 

Ангел Смерті. І це всі ваші аргументи? (Сміється.) Що ж, перевіримо.  

Убієнний. Я лежав разом з братиком на холодному столі. Ми вже не кричали, 

не плакали – не було вже сил. 

Ангел Смерті. Перевіримо… Почну з цього красеня. 

Убієнний. (Приречено.) Чоловік, що нависав наді мною, точним і швидким 

рухом полоснув мене скальпелем. Неймовірна, гостра біль кинула 

мене в провалля нестями. Мені щось різав… Щось шив… 

Пришивав до мене Штефана… Було вже байдуже… Смерть 

забирала з собою. Вона лагідно усміхалась, промовляючи: «Більше 

тебе не буде боліти, маленький. Більше тебе не будуть мучити.» І я 

радів їй, я усміхався їй, як найбільшому щастю, що мав у своєму 

земному житті. 

 

Звуки розбитої кераміки. Убієнний поволі залишає сцену.  

 

 

Ангел Смерті. (Розчаровано.) Померли… Констатуємо – кровоносні системи двох 

монозиготних близнюків не можуть функціонувати при їх 

об’єднанні. Доктор Менгеле цей факт для науки вже встановив. 

 

 На сцені Ангел Освенцима і Агент «МОССАД». 

 

Агент «МООСАД». Слухаючи вас, зробив висновок, що доктор Менгеле, перш за все, 

людина, що працювала для науки. Я правильно вас зрозумів? 

Ангел Освенцима. Ні! Я намагалась пояснити, що він був звичайним садистом і 

вбивцею. 

Агент «МООСАД». Розумію, що те, що він робив, було жорстоким, несправедливим і 

навіть жахливим. Але яка мета всіх цих експериментів? 

Ангел Освенцима. Не розумію – яка вам ще мета потрібна, містере Ахароні? Чи ви 

намагаєтесь його виправдати? 

Агент «МООСАД». Я намагаюсь його зрозуміти. Одна справа, якщо він типовий 

психопат, маніяк. Інша справа, якщо він працював для науки. 

Ангел Освенцима. І що, це його оправдує?! 

Агент «МООСАД». Ні. Просто його розшук буде мати інший характер. Зрозумійте, що 

в першому випадку, його треба шукати серед маніяків і серійних 

вбивць. Така людина зупинитись самотужки не може. Він буде 

вбивати доки його не спіймають, або доки не помре. В другому 

випадку, його треба шукати серед науковців, які схильні до 

екстремальних досліджень.  

Ангел Освенцима. (Здивовано.) Як цікаво ви якось викрутили – «екстремальні 

дослідження». Хочете сказати, що зараз, десь, мають місце 

дослідження, коли людям вводять в очні яблука фарбники, щоб 

змінити колір очей, що людей навмисно заражають смертельними 

хворобами, щоб досліджувати їх розвиток в людському організмі, 

що досліди, операції над людьми відбуваються без наркозу, щоб 

вирахувати больовий поріг організму? Ви це хочете сказати? 

Агент «МООСАД». Я хочу сказати, що зараз, в окремих лабораторіях світу, 
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відбуваються такі досліди, що експерименти Менгеле виглядають, 

на їх фоні, дитячими забавами. На жаль… 

Ангел Освенцима. Це божевілля! Як це можливо? 

Агент «МООСАД». Можливо… І не сумнівайтесь. У світі зараз попит на науковців 

типу Менгеле, як би це дико не виглядало. Але така правда. 

Ангел Освенцима. Світ зійшов з розуму. 

Агент «МООСАД». Він і не приходив до тями… цей світ. (Пауза.) Тому, якщо Менгеле 

серйозний вчений, ним цілком могли зацікавитись в тих самих 

лабораторіях. Це вже, повірте мені, – абсолютно реальна 

можливість. От тому і цікавлюся, пані докторе. 

Ангел Освенцима. Не знаю… Не знаю… Ви мене здивували і приголомшили. Як – 

скажіть, як? – люди, що живуть в центрі цивілізації, з 

університетською освітою, більше того – лікарі! – спроможні на 

таку дикість? Люди, що слухають Штрауса, захоплюються 

Рафаелем, дискутують з Леонардо Бруні можуть бути такими 

примітивними варварами? Що з цим світом не так? Коли він 

заблукав, коли збився з дороги? Чому злочини, за які мали б 

саджати до в’язниці, стають доблестю і славою? Хто скаже – чому 

так? 

 

Агент «МОССАД» байдуже пожимає плечима. 

 

2 ДІЯ 

 

 На сцені – Свідок 1 та Агент «МОССАД». 

 

Свідок 1. Я виросла в місті Сегеті і жила там до 16 років. Потім мене 

відправили в гетто. З гетто – доправили в Освенцим. Доктор 

Жізелла Перл теж з нашого міста. Я пам'ятаю, як високо її цінували 

люди. Вона була дуже відомим в місті лікарем. Моя мати була її 

пацієнткою. А моя бабуся лікувалася у її чоловіка, доктора Крауса, 

терапевта. В Освенцимі, доктор Перл стала лікарем в'язнів. 

Агент «МОССАД». І що було в Освенцимі? 

Свідок 1. У квітні сорок четвертого мене помістили в барак номер 10 і, 

приблизно, через місяць мій стан став таким же, як у інших жінок-

ув'язнених. У нас не було місячних. У мене на тілі з'явився такий 

же жахливий висип, як і у інших. Спочатку це були гнійні пухирі, 

які потім ставали ранами. Були дні, коли ця висип покривала обидві 

руки і груди. Жінки-в'язні вважали, що суп, яким нас годували, 

містив якийсь отруйний препарат, і саме це було причиною появи 

цього жахливого висипу. Доктор Менгеле приходив до нас один-

два рази на тиждень. Оглядав і забирав слабких і хворих. Більше 

цих жінок ніхто  і ніколи не бачив. Треба було намагатися 

одягнутися так, щоб одяг закривав все тіло, щоб доктор Менгеле не 

бачив жодної ранки, тому, що якщо він їх бачив, це означало 

смертний вирок. Доктору Менгеле допомагала доктор Жізелла 

Перл. 

Агент «МОССАД». Що робила доктор Перл? 

Свідок 1. Вночі вона приходила до нас в барак і змащувала наші ранки 

спеціальною маззю, щоб вилікувати цей жахливий висип. Іноді 

приходила до нас, в 10-й, іноді - в інші бараки, і лікувала жінок. 

Протягом декількох тижнів висип проходила, але іноді, через 

кілька днів, вона з'являлася знову. Якби не лікар Перл, її знання і 
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бажання допомогти нам, ризикуючи власним життям, то невідомо, 

якою була б моя доля і доля багатьох інших в'язнів. 

Агент «МОССАД». А ще які досліди проводив доктор Менгеле? 

Свідок 1. Не знаю, що це був за експеримент. Мені робили уколи в матку. Я 

втрачала свідомість від болю. Так тривало пів року. Після 

звільнення з Освенцима мене оглянув професор Гірш з лікарні в 

Терезіні, і сказав, що моя матка стала як у 4-х річної дівчинки, а 

яєчники стиснулися і висохли. Тепер я не можу мати дітей. 

 

 На сцені Ангел Освенцима і Свідок 2. 

 

Ангел Освенцима. Навіть не знаю, люба, що тобі сказати. 

Свідок 2. Докторе, ви мене лякаєте. Що зі мною? 

Ангел Освенцима. (Важко зітхає.) В інших умовах, я тебе би привітала, Райсо, а 

тепер… Навіть не знаю. (Пауза.) Ти – вагітна, Райсо. В тебе 10 – 11 

тижнів. 

Свідок 2. (Щасливо.) Вагітна?! Докторе! Господи! 

Ангел Освенцима. Чому ти радієш, дівчинко? Подумай краще, що буде з тобою і твоїм 

дитям. 

Свідок 2. (Налякано.) Що буде, докторе? 

Ангел Освенцима. Не хочу тебе лякати, але всіх вагітних чекає одне з двох. Або 

крематорій, або народження дитини для дослідів доктора Менгеле. 

Це вже як прийдеться. 

Свідок 2. Як для дослідів? Докторе, як це можливо?! 

Ангел Освенцима. Райсо, невже ти не знаєш, що тут відбувається? 

Свідок 2. Знаю, докторе. Але невже вони посміють мою дитинку?... 

Ангел Освенцима. Посміють, Райсо. Це, якщо вони, взагалі, дадуть можливість тобі 

народити.  

Свідок 2. (Плаче.) Ітцик так мріяв про дитину, лікарю. Його вбили, але це 

його дитина. Його, докторе… І як тепер… Що тепер робити? 

Ангел Освенцима. Аборт, Райсо. 

Свідок 2. Аборт? Ви пропонуєте вбити свою дитинку? Вбити єдине, що 

залишилося від Ітцика? Ні, докторе, ні! 

Ангел Освенцима. Тобі робити вибір, Райсо. Ти ще молода, ти мусиш вижити. Мусиш, 

Райсо. 

Свідок 2. Навіщо? 

Ангел Освенцима. Щоб народити ще багато дітей. Розумієш? Народити – заради 

пам’яті Ітцика, заради пам’яті інших убитих і замучених – щоб 

народ наш не закінчувався ніколи. 

Свідок 2. Я розумію, докторе. (Плаче.) Так, … так… 

Ангел Освенцима. Сьогодні, вночі я прийду до вашого бараку. 

Свідок 2. Вже сьогодні? 

Ангел Освенцима. Не можна з цим тягнути. Вони можуть помітити і тоді все. 

Свідок 2. Розумію. 

 

Свідок 2 приречено лягає на сцену, широко розставивши ноги і 

міцно заплющивши очі. З’являється Ненароджена. 

 

Ангел Освенцима. Ти? Знову ти… Хто ти? 

Ненароджена. Та, якої ніколи не буде. 

Ангел Освенцима. О, Боже! 

Ненароджена. Пам’ятаєш, холодний барак в Освенцимі? Тьмяне світло від 

каганця? Кляп, який ти засовувала в рот моїй бідній матусі Райсі? І 
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ніж... Звичайний ніж, яким ти мене… 

Ангел Освенцима. Все пам’ятаю. Три тисячі абортів… В холодних освенцимських 

бараках. Три тисячі абортів – під страхом смерті. І ніж… Звичайний 

ніж, яким… Кожен, кожен випадок – пам’ятаю. Вмирати буду, а всі 

ви, ненароджені, будете у мене перед очима.  Гадаєш, легко з цим 

жити? 

Ненароджена. Не знаю, як воно – «жити». Нічого цього не знаю. Все моє життя – 

це утроба матері. А потім твій ніж. 

Ангел Освенцима. Так треба було. 

Ненароджена. Вбити? 

Ангел Освенцима. Врятувати. 

Ненароджена. Кого? 

Ангел Освенцима. Твою матір від смерті і тебе від тортур. 

Ненароджена. Ти сама вирішила, що так треба? 

Ангел Освенцима. Ти не розумієш…  

Ненароджена. Не розумію. Смерть – вона і є смерть. Чим ти краща від того 

доктора, від якого рятувала мене? 

Ангел Освенцима. Не смій мене в чомусь звинувачувати! Чуєш, не смій! Я врятувала 

тебе від жахливих тортур! 

Ненароджена. Ти гадаєш, що твій ніж, який зарізав мене в лоні матері, був не 

такий жахливий? Чи гадаєш, що я не відчувала того страху, чи не 

зазнала того болю?  

Ангел Освенцима. (Плаче.) Вибач мені. Вибач… Але те, що сталося і те, що могло 

статися – це різні речі. 

Ненароджена. Ні, це, всього-на-всього, смерть… Що сталося і що могло статися.  

Ангел Освенцима. Що ти про це можеш знати? 

Ненароджена. У мене мав народитися син. Так було призначено. А потім у нього 

теж народився би син. І той мій нащадок мав знайти ліки від 

жахливої і небезпечної хвороби. Так мало бути… Тепер цього не 

станеться. Ні, звісно, ліки знайдуть, …  але значно пізніше. І за цей 

час, в муках помруть мільйони. Їх смерть теж буде на твоїй совісті. 

А ще, ти зробила безглуздим і пустим життя мільйонів, які жили 

тисячі років, аж від старої-старої давнини, аж від пра-пра віків і до 

цього часу і чия кров мала струмити у мого нащадка. Нашим 

найбільшим призначенням було народити його, розумієш? Тепер 

цього не буде, … ніколи. 

Ангел Освенцима. У тебе не було шансів вижити! 

Ненароджена. Звідки ти знаєш? А можливо, у Бога були інші плани? 

Ангел Освенцима. Якщо це так, то він врятував би тебе і від мого ножа. І що би ти 

мені не казала, а все ж, я буду продовжувати це робити. Я мушу це 

робити. І Бог мене простить. 

Ненароджена. Бог, може… А я…  

 

Встає Свідок 2. Ненароджена повисає у неї на плачах. Свідок 2 

виносить її з сцени. 

 

Ангел Освенцима. (Вдогін.) А ти?! А ти?! Чуєш, а ти?! 

 

Ангел Освенцима плаче. Звук розбитої кераміки. З’являється Ангел 

Смерті. 

 

Ангел Смерті. Докторе, скажіть мені – в чому таємниця такої високої 

плодовитості євреїв, та зрештою, і інших неповноцінних народів: 
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циган, слов’ян? Це ж просто катастрофа якась, як вас багато. Що ви 

мені на це скажете?  

Ангел Освенцима. (Розгублено.) Не знаю. 

Ангел Смерті. І ніколи не задумувались над цим? 

Ангел Освенцима. Ні. 

Ангел Смерті. У вашого батька скільки було дітей? 

Ангел Освенцима. Шестеро. 

Ангел Смерті. Шестеро. І це ще не найбільша єврейська сім’я, скажу вам. А серед 

циган зустрічав сім’ї, де десятеро, дванадцятеро дітей. І слов’яни, 

як таргани плодяться.  Що це? Культура, традиції, віра? 

Ангел Освенцима. Може, любов до дітей, до життя… 

Ангел Смерті. (Сміється.) Як би там не було, докторе, а наше завдання – 

вирішити питання по зменшенню популяції недолюдей і 

встановлення чіткого і дієвого контролю за їх народжуваністю. 

Розумієте мене? 

Ангел Освенцима. Ні. 

Ангел Смерті. Гаразд… Ви оглянули групу польських монашок? 

Ангел Освенцима. Так. 

Ангел Смерті. І який результат? 

Ангел Освенцима. Вони здорові. 

Ангел Смерті. Тобто вони спроможні народжувати дітей? 

Ангел Освенцима. Так. 

Ангел Смерті. Чудово. Бачите, докторе, існують люди, які недостойні проживати 

життя.  Вони результат прогресу недосконалості людства. Лікар 

має право забрати такі життя. Так мене вчив мій учитель – 

професор Ернст Рудін. Ви погоджуєтесь з цим ствердженням? 

(Пауза.) Я спитав вас, докторе! 

Ангел Освенцима. (Розгублено.) Не знаю… Існує клятва Гіппократа. 

Ангел Смерті. Дурниці! Ви не зрозуміли цієї клятви, докторе. Пригадайте: «Режим 

своїм хворим приписувати задля їх блага, відповідно до моїх знань 

і мого розуміння». Тобто принцип турботи про користь хворого і 

домінанти інтересів хворого. Так? А якщо хворе все людство? Га, 

як в такому випадку має діяти лікар? Правильно, лікувати людство 

– відповідно до своїх знань і свого розуміння. 

Ангел Освенцима. (Обережно.) Але ж лікувати… 

Ангел Смерті. Докторе, уявіть, що у вашого пацієнта виявлено гостру форму 

апендициту. Ваші дії? 

Ангел Освенцима. Видаляти. 

Ангел Смерті. Абсолютно вірно – видаляти. Я намагаюсь вам довести, що 

видалення є абсолютно прийнятним хірургічним засобом 

лікування. Чому ви вважаєте, що видалення неповноцінної частини 

людства є чимось аномальним? Звичайна хірургічна операція, яка 

має на меті оздоровити весь організм. 

Ангел Освенцима. (До глядачів.) Що я могла йому заперечити? Про гуманізм, 

милосердя, доброту? Які аргументи людяності навести цій людині, 

яка мене саму не вважає за людину? Сперечатися про що? 

Заперечити йому і піти до крематорію? Але я мушу вижити. Мушу! 

 

Ангел Освенцима залишає сцену. 

 

Ангел Смерті. (Пише в щоденнику.) Скорочення народжуваності неповноцінних 

націй хірургічним шляхом є неефективним. Надто довго і 

затратно… Сьогодні я спробую метод опромінювання осіб жіночої 
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статі, які мають здорові репродуктивні органи, рентгенівським 

промінням.  Якщо цей метод буде успішним, то це дасть змогу в 

короткий час, планувати народжуваність серед «унтерменшів» у 

відповідності до потреб арійської нації. Об’єктом опромінювання 

буде група польських монахинь в кількості 35 осіб. Всі вони 

здорові і спроможні до репродуктивних функцій. Хай допоможе 

мені Бог… 

 

На сцені Агент «МОССАД» і Свідок 2. 

 

Свідок 2. Доктор Менгеле був схожий на кінозірку, тільки красивіший. 

Кожна, абсолютно кожна, могла закохатися в нього.  

Агент «МОССАД». (Здивовано.) І ви були закохані? І що, нічого про нього поганого не 

чули? 

Свідок 2. Ніхто з тих, хто його бачив, і уявити собі не міг, що за його 

красивим обличчям ховається монстр. Ми знали, що він нещадний і 

здатний на найстрашніші форми садизму. Що коли він був злий, то 

впадав в істерику. Але, будучи в поганому настрої, відразу 

заспокоювався, як лише переступав поріг нашого барака.  

Агент «МОССАД». І за все зло, яке він вам причинив… 

Свідок 2. (Перебиває. М’яко.) Я простила його… Так легше. Я простила їх 

всіх. І знаєте, Освенцим відпустив мене. 

Агент «МОССАД». А доктор Перл? 

Свідок 2. А доктор Перл – ангел. Вона врятувала мені життя. Я вижила. Як 

вона і обіцяла, народила багато дітей. В пам’ять Ітцика, в пам’ять 

багатьох-багатьох інших – відомих мені і невідомих. Багато-багато 

єврейських дітей, щоб народ наш не закінчувався ніколи, 

розумієте? І я щаслива. Щаслива, розумієте…  

 

Свідок 2 залишає сцену. З’являється Ангел Освенциму. 

 

Агент «МОССАД». Ви не зустрічали доктора Менгеле після війни? 

Ангел Освенцима. Ні. 

Агент «МОССАД». І нічого про нього не чули? 

Ангел Освенцима. Ні. 

Агент «МОССАД». (Пауза.) Скажіть, … як вам вдалося викреслити його з своєї 

пам’яті, докторе?  

Ангел Освенцима. А хто вам сказав, що я його викреслила? Я намагалась, це правда. 

Але… (Показує зап’ястя лівої руки.) Двадцять п’ять, чотириста 

чотири… Бачите, мій номер? А тут?... (Показує на серце.) Уявляєте 

собі, що тут?... Три тисячі абортів, три тисячі ненароджених... І це 

все я… Три тисячі! І кожен раз під загрозою смерті. Гадаєте, з цим 

можна жити? Сьогодні я вернула світу трьохтисячного. Бог допоміг 

мені. Можливо, хоч тепер вони не будуть приходити до мене у 

снах. 

Агент «МОССАД». Розумію, це жахливо.  

Ангел Освенцима. Це нестерпно! Інколи думаю, що Бог, допомігши мені врятувати 

тисячі нещасних жінок, залишив мене жити, щоб я віддала світу те, 

що забрала у нього – тисячі ненароджених людей. 

Агент «МОССАД». Розумію. 

Ангел Освенцима. А доктор Менгеле? Можливо, він і вижив. Нічого про нього не 

знаю. Лише, інколи, причувається… (Легенько насвистує «мелодію 

Менгеле».) І кожного разу, як чую слово «війна», – переді мною 
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обличчя Менгеле… Як вишенька на торті людського абсурду. 
Кажуть, що кожному перед кончиною буде явлено і пекло, і рай. 

Якщо це так, то гадаю, що Менгеле ще обов’язково зустріну. 

Агент «МОССАД». Якщо зустрінете, … якщо щось дізнаєтесь… Телефонуйте. (Дає 

візитку.) Це не мій номер, але там вас зразу зрозуміють. 

Домовились? Дякую Вам. Даруйте за згаяний час, докторе. 

 

Агент «МОССАД» залишає сцену.  

На сцені – Ангел Смерті. Він одягнений в звичайний костюм. 

Звучить шум моря, крики чайок, гудок пароплава.  

 

Ангел Смерті. (Закутується в комір. Збентежено.) На горизонті – Буенос-

Айрес... Чуже місто на чужому березі. Вже кілька днів корабель 

Нідерландсько-американської пароплавної компанії «Королева 

Вільгельміна» відносить мене все далі і далі від берегів Європи, від 

Німеччини, від сім’ї. Парадокс… Я рятуюсь на кораблі, що носить 

ім’я нашого запеклого ворога. Королева Вільгельміна… Ця 

нідерландська свиня визнала тубільців рівними європейцям. Вона, в 

знак солідарності з євреями, нашила собі на пальто зірку Давида. 

(Гірко усміхається.) Ну що ж, панове, катастрофа таки трапилась. 

«Унтерменші» торжествують на кістках цивілізації. І тепер цей світ 

вже ніщо не врятує. Але нічого-нічого… Відчуйте все на власній 

шкурі. Ми попереджали. А тепер просто будемо спостерігати за 

тим, як неповноцінні залізуть вам на голову, як будуть ґвалтувати 

вас, як їх сморід буде отруювати вас. Ми, з берегів Південної 

Америки, помилуємось на цю розкіш – здихання старої і немічної 

Європи. І прийде час – ви нас ще покличете. Благати будете! 

(Зітхає.)  А зараз, на горизонті – Буенос-Айрес… Що мене чекає 

там? 

 

З’являється Агент «МОССАД». 

 

Агент «МОССАД». Доктора Менгеле ми довго і наполегливо шукали. Як тільки 

дізналися про його діяльність в Освенцимі – оголосили в розшук.  

Ангел Смерті. А може, я зробив помилку? Піддався недостойній паніці. Може, 

насправді, мені нічого не загрожувало? 

Агент «МОССАД». В 45-му він попав до табору для військовополонених в Нюрнбергу. 

Ангел Смерті. Але мене звільнили… Проти мене у них нічого не було.  

Агент «МОССАД». Жив і працював на фірмі батька в Гюнцбургу. 

Ангел Смерті. Відкрито, легально жив. Під своїм ім’ям. Одного разу почув своє 

прізвище… Один із тих, що вижив… Розповідав про Аушвіц. Я 

зрозумів – тепер мені спокою не дадуть.    

Агент «МОССАД» Інколи у мене складалося враження, що сам Бог йому допомагає. 

Чи, може, диявол? Лише дізналися про нього, а за ним вже й слід 

простив. Червоний Хрест допоміг йому втекти з Німеччини. Стало 

відомо, що за фіктивними документами він з Роттердама подався 

десь до берегів Південної Америки. 

Ангел Смерті. На горизонті – Буенос-Айрес… Що мене чекає тут? 

Агент «МОССАД» В 1960-му ми довідались, що Менгеле живе в Аргентині. Але в той 

час, всі зусилля були спрямовані на затримання ката Ейхмана. Не 

до Менгеле було… 

Ангел Смерті. Арешт Ейхмана став серйозною неприємністю. Ні, смерті я не 

боявся. Чекав її всі ці роки… Але від однієї думки, що твоє життя 
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буде залежити від неповноцінних… І ще… Я не виношу болю. Не 

люблю його, не хочу його… А вони, … напевно, що будуть… Ні! 

Бог мені мусить допомогти! Мусить, я ж нічого злого і противного 

йому не робив. І я подався до Парагваю, а потім в Бразилію. 

Агент «МОССАД» В 62-му отримав інформацію, що Менгеле живе на невеличкій 

фермі біля Кандіду-Годой. Містечко таке поблизу Сан-Паулу. 

Поїхав на ту ферму і побачив …(Дивиться на Ангела Смерті.)  

Ангел Смерті. (Панічно.) Вони мене знайшли! Знайшли… Знайшли… Я помітив 

одного єврея, що пильно і з цікавістю дивився на мне. (Ангел 

Смерті пильно дивиться на Агента «МОССАД») Єврей, єврей… Я 

їх нюхом чую… Коли він помітив мій погляд – відвернувся… 

Неприродно якось… відвернувся. Знайшли… Тікати... Тікати… 

Куди? І навіщо? Якщо мне вже пасуть, то від них не втечеш.  

Агент «МОССАД» Доповів керівництву, що все готово для арешту Менгеле, але ті 

повідомили, що склалася така ситуація у світі, що зараз не до 

Менгеле – єгиптяни там щось з ядерною зброєю мутять. Операцію 

по його затриманню прийшлося зупинити. 

 

Агент «МОССАД» швидко залишає сцену. 

 

Ангел Смерті. Я чекав, чекав… А арешту все не було і не було. І єврейчика більше 

не бачив. Може, здалося, га? Боже, немає нічого гіршого, чим 

чекати! А час йшов… Я трішки заспокоївся – напевно показалось. 

Кілька разів їздив в Європу, хотів зустрітися з сім’єю. 

 

З’являється Агент «МОССАД». 

 

Агент «МОССАД» (Читає газету.) Син доктора Йозефа Менгеле приїхав в Ізраїль і 

попросив вибачення за злочини батька. Сім’я Менгеле відмовилась 

від Доктора Смерть. (Ховає газету.) Що ж, ця інформація 

збігається з тією, що ми отримали раніше – ката зреклись навіть 

рідні. 

Ангел Смерті. Він мене серйозно розчарував. Не було потреби щось у когось 

просити. Це він від переляку. Недостойне, бридке сім’я. (Пауза.) А 

я продовжував жити. Займався приватною практикою. 

Продовжував свої досліди. Ех, шкода, що у мене не було тих 

можливостей, що в Освенцимі. Що не кажіть, а ліберальний режим 

не сприяє науковим пошукам.  Попри то, я таки чогось досяг. 

Бачили б ви, які чудові близнята народжувались в Кандіду-Годой, в 

містечку, якому я жив. Бачили б ви, які чудові у них були блакитні 

очі. І народжувались вони не випадково, а по моїй волі. Я таки 

зробив це… Шкода, що про це ніхто і ніколи не довідається. 

Агент «МОССАД» У нас постійно виникали якісь форс-мажорні ситуації. А справа 

Менгеле все чекала своєї реалізації. І все ніяк до нього не доходили 

руки. Йому, і справді, Бог допомагає! А інакше, як пояснити, що 

маючи всю інформацію про нього, знаючи майже все – … а він 

продовжував жити. То війна з Єгиптом, то з палестинцями, то з 

йорданцями, то теракт проти наших олімпійців в Мюнхені, то ще 

якась оказія… Нове зло забирало наш час, відволікало наші сили – і 

старе зло залишалось без уваги. Прикро… 

 

Агент «МОССАД» залишає сцену.  
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Ангел Смерті. Якось мені попалась одна книжка. Жізелла Перл… 

 

З’являється Ангел Освенцима. 

 

Ангел Освенцима. «Я була лікарем у Освенцимі». 

Ангел Смерті. Жізелла Перл? Це, напевно, та єврейка, лікар-гінеколог? Як же вона 

вижила, га? Не мала б вижити, не мала… Ох вже ця наша м’якість і 

непослідовність. Тому й війну програли, що занадто безпечними 

були, недостатньо твердими. Її писанина мене неприємно вразила. 

Ні, не розповіді про експерименти – тут, якраз, більш-менш, все 

правильно. Але їх характеристика, їх значення для науки… 

Ангел Освенцима. Доктор Менгеле був типовим маніяком-садистом. Всі його досліди, 

експерименти глибоко антинаукові. Жодної цінності для 

справжньої науки вони не представляли. 

Ангел Смерті. (Розлючено.) А ви доктора Бутенандта спитайте! Спитайте у цього 

нобелівського лауреата, про його проект гемопетину – речовини, 

яка покращує якість крові. Хто проводив всі необхідні 

дослідження? А у доктора фон Вершуера, немає бажання 

поцікавитись, хто йому надавав всі необхідні матеріали для 

вивчення близнюків? Очі дітей-близнюків, аналізи крові, голови, 

скелети? Немає бажання? А що так? 

Ангел Освенцима. Доктор Менгеле – злочинець. Його злочини – це злочини проти 

людства і нема йому прощення.  

Ангел Смерті. А чому, оце ваше правильне людство, так сором’язливо опускало 

оченята, роздаючи тим панам чергові премії за їх досягнення в 

науці? Що, хтось не знав звідки взялися оці досягнення? Що ж ви 

собі брешете? А самі ви, докторе, що? До святих записалися? А  

насправді, ви нічим не кращі за мене. Відступниця, яка теж пішла 

проти волі Творця. 

 

З’являється Ненароджена. 

 

Ненароджена. Ти гадаєш, що твій ніж, який зарізав мене в лоні матері, був не 

такий жахливий? Чи гадаєш, що я не відчувала того страху, чи не 

зазнала того болю? 

Ангел Освенцима. (Болісно.) Знову ти… Ти … ти простиш мене? 

Ненароджена. Бог простить. 

Ангел Освенцима. А ти? Мені важливо, щоб ти… Розумієш? 

Ненароджена. Бог простить. 

Ангел Освенцима. Пожалій – ти знаєш, що не буде мені спокою?! 

  

Ненароджена поволі залишає сцену. 

 

Ангел Освенцима. Для мене кожна дитина – дарунок Бога. Я так вважала і вважаю. 

Дарунок… Найбільший Його дар. Але був Освенцим. І я була 

лікарем в Освенцимі. І замість того, щоб дарувати життя, я мусіла 

його забирати. І це теж правда. Мусіла забирати, бо кожне життя, 

яке попадало в Освенцим, переставало бути життям. Хто цього не 

пройшов, той мене не зрозуміє.   

Ангел Смерті. А яка різниця? Я йшов проти волі Всевишнього, бо вважав і 

вважаю, що вінець його витвору – людина – абсолютно 

недосконале створіння і вимагає рішучого вдосконалення. А вона 

йшла проти його волі з питань милосердя. Допускаю… Але і я, і 
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вона заперечили його задум. А причини… А причини значення не 

мають. 

Ангел Освенцима. Інколи Бог дарує смерть, як порятунок від страждань. І таку смерть 

ще треба заслужити. Я вірю, що якщо Бог направив мене у те 

пекло, то це не просто так. Якщо Він позволив мені вбити три 

тисячі немовлят, щоб врятувати три тисячі їх матерів – це не просто 

так. Якщо Він залишив мене серед живих – це не просто так. Я 

виконала Його волю. Нацисти вбили мільйон дітей. Тепер Бог 

допомагає мені вернути світу якусь частинку – і це теж не просто 

так. Діти, яким я допомогла прийти на цей світ – це дарунок Бога, 

який простив мене. 

 

Ангел Смерті залишає сцену. 

 На сцені Гончар, що виготовляє глечики і Ангел Освенцима. Ангел 

Освенцима з цікавістю і захопленням стежить за вмілими і 

вправними діями Гончара. 

 

Ангел Освенцима. Як красиво, … як захоплююче красиво працює цей майстер. (До 

Гончара.) Ви, напевно, дуже любите свою роботу? 

Гончар. А без любові у цьому світі нічого справжнього не буває.  

Ангел Освенцима. Скажіть, а вас цікавить подальша доля ваших глечиків? 

Гончар. Не розумію, пані, про яку долю ви питаєте? 

Ангел Освенцима. В якомусь глечику, наприклад, будуть зберігати молоко для 

дитини. А в іншому, можливо, – вино для весілля. А ще в якомусь, 

напевно, – отруту. Чи вам це байдуже?  

Гончар. Моя справа – зробити глек. А чим вже його наповнять, то вже від 

людини залежить. 

Ангел Освенцима. Але ж – отрута! Вона буде вбивати. Чи розбили би ви глек, якби 

знали напевно, що він буде служити злу? 

Гончар. Ні, пані, не розбив би… Бо моя робота – робити для людей глеки. А 

розбитий глек – це вже не глек. І не від глека залежить, що обере 

людина, бо вона вільна у своєму виборі. Молоко, вино, чи отрута… 

Нехай сама вибирає... Але чим наповнить – того і нап’ється. 

 

Звучить насвистування Ангела Смерті. Ангел Освенцима 

тривожно оглядається. Гримить музика. На сцену, в танці, 

з’являються Ангел Смерті, Ненароджена, Убієнний, Ружа, Свідок 

1, Свідок 2. Ангел Смерті знову в мундирі офіцера СС. Вони 

танцюють, танцюють, як у «Видіннях рицаря Тундала»*, якийсь 

божевільний танець. 
 (Примітка: * - автор має на увазі наступний текст з історії рицаря 

Тундала, написаний мандруючим монахом братом Марком в 1149 р.: «Щось 

жахливе, яке прагнуло терзати і шматувати роїлося навколо нього, крутилося в 

аморфному вихорі. Ось танець зла підхопив його душу…») 

 

Ангел Смерті. Приєднуйтесь, докторе! Буде весело! 

Ангел Освенцима. Докторе Менгеле? Ви? 

Ангел Смерті. (Танцюючи.) Я, докторе. 

Ангел Освенцима. Але звідки? 

Ангел Смерті. Це ж ваші слова – про пекло і рай перед кончиною. 

Ангел Освенцима. То це моє пекло? 

Ангел Смерті. (Перестає танцювати.) Ні, це моє пекло. 
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Музика стихає. Всі інші йдуть в глибину сцени. 

 

Ангел Освенцима. І яке воно – «пекло»? 

Ангел Смерті. Вам не зрозуміти. І навіщо воно вам? У кожного воно буде своє.  

Ангел Освенцима. Значить, справедливість є на світі? 

Ангел Смерті. Справедливість? А що ви розумієте під цим? 

Ангел Освенцима. Кару, Менгеле. Нестерпно жити, гадаючи, що ви втекли від неї. 

Ангел Смерті. А ви несправедливі, докторе. А якщо розібратися, що відбулося? Я 

просто виконав Його волю. 

Ангел Освенцима. Зручно, правда, своє зло спихнути на Всевишнього? 

Ангел Смерті. Гм… Ви примітивні, докторе, у своєму бажанні все розкласти по 

полицях. Це нікому ще не вдавалося і не вдасться. Добро, зло… 

Абстракція, ілюзія, міф… Людині не дано в цьому об’єктивно 

розібратися. 

Ангел Освенцима. (Глузливо.) Та невже?! Справді, докторе? А що, можна сплутати піч 

крематорію з едемським садом?  

Ангел Смерті. Що ж ви так все спрощуєте? Кажуть, що перша людина, вкусивши 

заборонений плід, пізнала добро і зло. Що ж вона пізнала, докторе? 

Що ж їй таке унікальне відкрилося? А всього-на-всього, прийшло 

усвідомлення, що люди, виявляється, різні. Різні! Розумієте? За 

кров’ю, за статтю, за розумом, за здібностями – всього і не 

перелічиш. Пригадайте: з’їв Адам яблучко – чи що він там їв, у 

тому саду райському? – і побачив – раптом! – що Єва, виявляється, 

інша. Інша, чим він, що  відрізняється від нього, що вона жінка, а 

значить і інтереси у них різні, прагнення – різні… Тому й фігові 

листочки на себе начепили, бо усвідомили, що вони різні, що їм є 

що одне від одного приховувати, є що таїти. Ми, докторе, життя 

сприймаємо егоїстично, через власний шлунок, власний інтерес. 

Скільки шлунків – скільки й інтересів. А у свого інтересу і свій 

Всевишній: у вас – свій, у мене – свій, в індуса – ще якийсь. І у 

негра з берегів Замбезі теж свій. Свій Бог – своя правда, своя 

істина. В тому числі, і про Ваше добро і зло. І боги ці завжди 

будуть між собою ворогами.  Що для вашого Бога – зло, для мого – 

праведний меч кари, докторе.  

Ангел Освенцима. Брешете, Менгеле! Самі призначили себе Богом, самі підняли цей 

меч. Бог ніколи і ні для кого не прагне зла. Зло – це душа, що 

зреклась Його, це лиш відсутність Бога. 

Ангел Смерті. Кажете, не прагне? То чому з вами все це сталося, не думали? 

Ангел Освенцима. Думала. Все намагаюсь зрозуміти: чому у моєму житті були ви, 

докторе Менгеле? 

Ангел Смерті. І що, до чого додумались? 

Ангел Освенцима. Не знаю, за які гріхи така кара. 

Ангел Смерті. На світі нічого безпричинного не буває, докторе. Нічого… Так вже 

встановлено, що на людське зло завжди падає Його кара. І це є 

вищою формою добра – карати зло. Тому інколи це добро має 

колючку по периметру і газові камери, а зло може ховатися за  

улесливим поцілунком. Всяке буває… Добро, зло – вони завжди 

парою... Ви і я… Хтось із нас зло, докторе. Хто? Ви – киваєте на 

мене, я – на вас. Ви стверджуєте, що я – першопричина... Я кажу, 

що ви… Як діти, що нашкодили, перекладають вину одне на 

одного. Людський суд, як бачите, ні вас, ні мене не зачепив. 

Залишається тільки Вищий суд. Але коли наступить його вердикт, 

вже буде пізно щось змінювати. Не страшно, докторе, якщо Його 
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рішення буде не на вашу користь? 

Ангел Освенцима. Розумію Вас, Менгеле. Як кожне зло, ви шукаєте оправдання у 

якомусь вищому призначенні. Замість того, щоб просто жити… 

Господи, це так зрозуміло – просто жити! Без всяких витребеньків! 

Любити і бути любимим, ростити дітей, радіти життю, 

насолоджуватись тим, що дано вам Творцем – адже людське життя 

таке коротке! Ні, …ви придумали собі якісь місії, сіяли смерть і 

руйнування, зіпсували оце дароване життя і собі, і іншим. Кажете, 

суд людський вас не зачепив? Брешете! Як заєць, бігали від куща 

до куща, жахались кожної тіні, прокляті в людській пам’яті і 

засуджені власними дітьми. Якого вам ще суду треба? Цього 

вартувала ваша міфічна місія, Менгеле? А якою була ваша смерть, 

докторе? 

Ангел Смерті. В 79-му… І це було жахливо. Одного чудового літнього дня пішов 

на пляж. В Сан-Паулу – неймовірний пляж, чарівний океан. І 

заплив ніби недалеко…  

 

Люди, на задньому плані, розвертаються і підходять до Ангела 

Смерті.  

 

(З жахом.) І раптом … з’явилися всі … вони… з Освенцима… Їх 

було тисячі… тисячі… Вони стиснули серце, гирями вчепилися за 

ноги, мертвою хваткою скували руки…  

 

Люди нападають на Ангела Смерті. Той намагається боронитися. 

 

(У відчаї.) І берег бачу, і зовсім близько до нього, і тисячі людей на 

березі, а мене ніхто не бачить… Стіною стали вони, закриваючи 

мене від берега… Хотів крикнути про порятунок… Вони вчепилися 

в горло… Відчував їх мерзенні руки на своїх губах… Я топився 

довго-довго, докторе. Смерть від утоплення одна із 

найжахливіших, бо мозок, позбавлений кисню, продовжує ще 

якийсь час працювати… Ви ж знаєте, що таке гіпоксія. І цей час – 

це ціле життя. 

 

Ангел Смерті падає на сцену. 

З’являється Агент «МОССАД». Він розглядає Ангела Смерті, який 

лежить на сцені. 

  

Агент «МОССАД». Так, експертизою точно встановлено, що утоплеником є кат 

Освенцима доктор Йозеф Менгеле. Під час купання в океані його 

розбив інсульт. Дивно, сталося це біля самого берега, багато народу 

було кругом і ніхто, і нічого не помітив.  Що ж, справу можна 

закривати. Звісно, не про такий кінець ми мріяли для нього… 

Хотілося публічного суду, хотілося публічної кари – але що 

поробиш? Що сталося, те мусимо прийняти. (Збирається йти з 

сцени.) І ще… Сталися певні проблеми. І в Бразилії, і у Німеччині 

відмовились ховати його тіло. Бразильський суд вирішив його 

скелет передати в медичний інститут Сан-Паулу. А що, нехай 

студенти анатомію вчать. Хоч якийсь толк буде… 

 

Агент «МОССАД» йде з сцени. 
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Ангел Освенцима. Докторе Менгеле, яке ваше пекло? 

Ангел Смерті. Навіщо вам про те знати… У вас буде своє. 

Ангел Освенцима. А може, рай? 

Ангел Смерті. А може, і рай. 

Ангел Освенцима. А ваша душа? 

Ангел Смерті. Він її не прийняв. І не прийме ніколи. Меч до храму не заносять, 

докторе. 

Ангел Освенцима. І сатані там не місце.  

Ангел Смерті. (Завзято, переконливо.) Ні, докторе, ні! Бо гріхи ваші ще живуть! 

Гадаєте, все, закінчився Менгеле? Ні…  Я ще буду, докторе. 

Живіть, як живете – і я прийду, обов’язково! Продовжуйте 

будувати свій храм із несправедливості, брехні і підлості – і ви 

побачите ще мене. Сійте зло – і я проросту. Я прийду, щоб підняти 

меч Його кари – чекайте!  І не важливо, звідки прийде священний 

вогонь очищення, кому Бог довірить велику місію спасіння, хто 

очолить новий похід проти гріха. Важливо, що я, доктор Йозеф 

Менгеле, – буду! Історія повторюється – навіть в деталях! – тож 

чекайте. Новий «Я» – вже йду… 

 

На сцені – дійові особи п’єси. Гончар продовжує виготовляти 

глеки. 

 

Голос Гончара  

(за сценою.) 

Що було, те й буде; і що робилося, те й буде робитися, і немає 

нічого нового під сонцем. Буває щось, про що кажуть: «дивися, ось 

це нове», але це було вже у віках, що були раніше за нас. Немає 

пам’яті про минуле; та й про те, що буде, не залишиться пам’яті у 

тих, які будуть опісля…* 

 
Примітка: * - із «Книги Екклезіаста, або Проповідника». 
Ангел Смерті, насвистуючи мелодію, «сортує»: вліво – вправо, 

вліво-вправо… Йде до глядачів, продовжуючи їх «сортувати»: 

вліво-вправо, вліво-вправо… 
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