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Мої п’єси використовувати тільки за моєї згоди 

 

 

САМ СОБІ КАТ 

той, хто стріляв у відродження 

драма на одну дію 

 

Сцена перша 

 

1971 рік. Темна квартира з єдиним вікном, кухня і спальня об’єднані, обстановка 

радянська – меблі, сервант з дурнуватими статуетками, килим на стіні, кухня 

проста, зашарпана, на одній зі стін прибито гвіздок, на гвіздку кітель з купою 

нагород. В квартирі все видає самотність: біля столу єдиний стілець, одна тарілка, 

чашка, ложка. Біля ліжка охайно стоять домашні капці, на приліжковій шафці 

старого зразка будильник, а в ліжку спить ВІН – дід, сивий, немічний, нещасний, 

сутулий. Він спить, мирно похропуючи, за вікном починає світати. Окрім нього в 

квартирі ще п’ятеро людей – хтось стоїть, хтось сидить, а один лежить на підлозі і 

дивиться в стелю, всі нерухомі. Навіть коли нестерпно голосно починає верещати 

будильник, ніхто з п’ятьох не рухається, а от Він різко збиває рукою будильник. Він 

протирає очі, потягується, знаходить ногами капці, одягає, встає і неспішно 

застеляє ліжко, охайно поправляючи кожен кутик ковдри – Він ще той педант. 

Раптом один з нерухомих – це МИКОЛА ЗЕРОВ, - починає повільно промовляти вірш: 

МИКОЛА ЗЕРОВ:  

Огні і теплий чад. З високих хор 

Лунає спів туги і безнадії… 

Він не зважає на Зерова, а, задовільнившись тим як гарно застелене ліжко, шаркає, 

припадаючи на одну ногу, до вікна – відкриває фіранки.  
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МИКОЛА ЗЕРОВ (продовжує впевненіше і голосніше):  

Навколо нас кати і кустодії, 

Синедріон і кесарь, і претор… 

Він йде до кухні – немічний, нещасний, виглядає жалісно, невинно. Набирає з крану 

воду в чайник, ставить на газ. Він не помічає п’ятьох нерухомих людей, того, котрий 

лежить на підлозі, як ні в чому не бувало навіть переступає. Здається, їх для нього не 

існує. Тим часом оживає другий з нерухомих – це МИКОЛА КУЛІШ.   

МИКОЛА КУЛІШ: Лучче б йому вмерти…  

 

Микола Зеров на цих словах знизує плечима, мов: не знаю, не знаю. 

 

МИКОЛА КУЛІШ: Бо до мертвого хоч порадитися підеш, на хрест той похилишся та й 

виплачеш горе, а як втече він, куди мені йти? Де його шукати?  

Він сідає за стіл і починає снідати, Микола Куліш підсовує крісло і сідає навпроти, 

дивиться прямо на нього, а Він спокійно їсть, Куліша не помічає.   

МИКОЛА КУЛІШ (продовжує): По яких світах, у яких дорогах... Ні мертвого, ні 

живого не ви-и-дно... 

Він закінчує снідати, підводиться, складає посуд у мийку, починає мити. Оживає 

третій з нерухомих – МИРОСЛАВ ІРЧАН, - ходить квартирою, заклавши руки за 

спиною. Куліш та Зеров уважно його слухають, кивають – погоджуються.  

МИРОСЛАВ ІРЧАН: …писати почав тоді, як пас корови малим пастушком. Звичайно, 

про корови не написав я ні слова, більше про людей, що з ними поводяться гірше, ніж з 

коровами.  

Він, не зважаючи на голос Ірчана й рух у квартирі, старанно витирає тарілку й чашку 

рушником, ставить у шафку.  

МИРОСЛАВ ІРЧАН (продовжує): Ніколи не сердить мене критика і не псують 

похвали. Найгострішу істотну критику завше сприймаю з подякою. Похвали ж, навіть 

щирі, завжди наводять на мене сум… 
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Він підходить до телевізора в стилі «Горизонт», включає його, сідає на край ліжка і 

дивиться чорно-білий фільм про війну. Оживає четвертий нерухомий – ВАЛЕР’ЯН 

ПІДМОГИЛЬНИЙ, - підходить і затуляє собою телевізор. Він наче дивиться крізь 

Підмогильного на екран телевізора.  

 

ВАЛЕР’ЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ: Влада речі над людиною — це найганебніша влада, 

найбільша перешкода до перемоги розуму. Щоб побороти її, треба було річ 

скомпрометувати, принизити достаток у психології цілого громадянства.  

 

Він виключає телевізор, підходить до шафи з книгами, бере одну книгу, сідає читати, 

Підмогильний весь цей час слідує за ним і продовжує: 

 

ВАЛЕР’ЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ: І коли зараз, купуючи нове вбрання, ви не почуваєте 

вже чистої радості, коли ваше чуття від придбання речі вже подвоєне, то це є перший 

удар по віковічній владі матеріального, її треба зруйнувати. 

 

Він з нещасним виглядом відкладає книгу – не може читати. Підходить до кітеля з 

нагородами, одягає, дивиться на себе в дзеркало. До нього підходять і стають за його 

спиною Зеров, Куліш, Ірчан і Підмогильний, дивляться на його відображення у 

дзеркалі. П’ятий так і лежить нерухомо на підлозі, дивиться у стелю. А Він по волі 

повертається то вліво, то вправо – роздивляється себе з гордістю.  

МИКОЛА ЗЕРОВ:  

Все, що було недавно молоде, 

Вже обтинають невблаганні леза. 

ВАЛЕР’ЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ (відповідає Зерову): Вічне життя було б байдужістю, 

тобто вічною смертю. Протилежності сходяться, в цьому безглузда закономірність 

випадковості. Ми в цілковитій владї її, і от бачиш, що з неї нема навіть теоретичного 

виходу. 

МИКОЛА КУЛІШ: Граждани буржуї! Сказав би… Шапки скиньте перед дідом, чолом 

йому бийте, таку вашу маму… 
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Підмогильний і Зеров сміються у відповідь на слова Куліша. А Він різко скидає кітель 

на підлогу, наступає на нього, під підошвою домашніх капців хрустять медалі, йде в 

глиб кімнати, переступаючи через п’ятого на підлозі. Зеров, Куліш, Ірчан і 

Підмогильний йдуть за ним.  

 

ВАЛЕР’ЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ: Він забув на ту мить про свої ніби здійснювані 

жадання і тужливо дивився на струмінь білої пари над свистком, що давав останній 

сигнал його минулому. І коли свист раптом ущух, в душі його стало тихо і мертво. 

 

Він, запихавшись, сідає у крісло, тримається за серце – пече, болить. Зеров, Куліш, 

Ірчан і Підмогильний розходяться в різні кути квартири, мовчать. П’ятий – це 

МАРКО ВОРОНИЙ, - встає з підлоги, поправляє свій костюм, починає спокійно, 

неголосно: 

 

МАРКО ВОРОНИЙ:  

Я  раз  лежав.  Спокійна  течія 

Несла  вгорі  золотосяйні  хмари... 

 

Зеров, Куліш, Ірчан та Підмогильний дивляться на Вороного, а Він так само не 

зважає на присутніх – встає, бере чашку, набирає води з крану і капає серцеві краплі, 

відраховуючи самими лише губами: один, два, три… сорок. Зеров, Куліш, Ірчан та 

Підмогильний питально дивляться на Вороного, чекаючи, що він от-от продовжить. 

МАРКО ВОРОНИЙ (після паузи): На переможцях скрізь печаль проклята… 

Марк Вороний стає за Його спиною і кладе Йому на плечі руки. Він скидає з себе руки 

Вороного, встає, обертається і вперше дивиться прямо на Вороного.  

ВІН (нещасним, слабким, хриплим від довгого мовчання голосом, говорить російською): 

Я не переможець и не проклят я. Я просто старый больной человек…  

Він дивиться на всіх присутніх, всі мовчать. Він тяжко зітхає, випиває з чашки воду з 

рятівними сорока краплями, кривиться від гіркоти і продовжує ще більш нещасним 

голосом: 
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ВІН: Это было тридцать четыре года назад, товарищи, тридцать четыре года! Это много, 

это достаточно, чтобы оставить меня в покое. И что я сделал? По существу, что я такого 

сделал? Я всего лишь выполнял приказ. Я старый больной человек…  

Поки Він говорить Зеров, Куліш, Ірчан, Підмогильний та Вороний підходять все ближче 

і ближче до нього, стають колом. Вони високі, статні, молоді, а він на їх фоні 

маленький, старий, з вицвілими очима.  

ВІН (жалібно): Почему вы молчите? Всегда говорите, а теперь молчите? Нечего сказать, 

да? Я ни в чем не виноват, работа у меня была такая. И что мне оставалось? Сказать 

«нет» и вместе с вами стать на колени и получить пулю в лоб? Я выполнял приказ…  

МИКОЛА КУЛІШ: Заболіло, защеміло мені серце, немов кропивою він ударив… 

 

Підмогильний, Зеров, Вороний та Ірчан сміються, Він міняється в обличчі – 

нещасності все менше, більше огиди, зверхності.  

 

ВІН: Издеваетесь? 

 

ВАЛЕР’ЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ: …це ж страшна ганьба: цілий свій вік зневажати 

людей для того, щоб наприкінці заходитися їх повчати! 

ВІН: Не понимаю, ни слова на вашем коверканном. Если чего-то от меня хотите – 

говорите нормально. Разве это так трудно?  

Присутні мовчать, Він тяжко зітхає і продовжує спокійніше: 

ВІН (батьківським, повчальним тоном): Я и тогда понять не мог: почему вы за этот 

ваш укрАинский так держитесь, про традиции какие-то говорите, Украину с большой 

буквы пишите. Да нет такой страны, нет и не будет никогда. За пустышку помираете. 

Что за народ, зачем? Жить за идею надо, а не помирать. Вот ты, Кулиш, или ты, 

Подмогильный, ишь, фамилия какая – Подмогильный. Что вам дала эта ваша Украина? 

Что? Ни-че-го. И ничего не даст. Потому что нет ее, пустота дать ничего не может. А я, 

а у меня награды, радиола, в санаторий путевку выписали, да, потом недоразумения 

были, но всё равно на пенсию вышел, как герой. А ты? Вороной, образованный весь 

такой, интеллигентный, смотрел на меня сверху вниз, мол у меня два класса школы, а 

ты весь такой из себя. И что с того образования, если я в тебя стрелял, а не ты в меня?! 

Зеров, Ирчан, Вороной, чего удивляетесь? Я все фамилии помню, я не грамотный, не 
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записывал, а запоминал, память ого-го какая, котелок варит. Я таких как вы пачками за 

день расстреливал, бывало вечером пальцы разогнуть не мог, это тяжелая робота. Кто 

бы другой выдержал? Тысячу врагов народа за неделю расстрелять. Тысячу таких 

Кулишей… Вас много, а я один. Что? Нечего сказать? Чего не щебечете на вашем 

коверканном? Заткнулись? (сміється) Или ждете, что я раскаиваться буду? Вы же все 

эти годы этого хотите, да? А я не буду, я не такой как вы – меня не сломаешь. А хотите 

совсем на чистоту? Да если бы кто позволил, я бы возвращался в ту осень снова и 

снова, и расстреливал бы опять и опять. Сейчас засекречено, все резко отреклись, а 

когда-то наши наследники всё поймут и еще памятник мне в Сандармох поставят, так и 

напишут: он был санитаром леса, волком. А вы все овцы. О овцах никто не вспомнит, 

вы только и остались, что в моей памяти… (з насолодою) Какое же это упоительное 

чувство – нажимать на курок… щелк и нет человека, нет всех его образований, 

писанины дурацкой нет, Украины вашей нет, а моя рассия есть и будет, и я есть и 

буду… всегда. 

Він жахливо сміється і весь аж випростовується, збільшується, перестає бути 

схожим на старого і немічного діда, тепер він схожий на ката. П’ятеро починають 

спокійно говорити – спочатку один, до нього доєднується другий, потім з ними 

одночасно починає говорити і третій, четвертий, п’ятий, в кінці-кінців говорять всі 

одночасно. 

МИКОЛА ЗЕРОВ:  

Могутніх ферм мереживо прозоре, 

Залізний ляск і двоколійна путь 

В широкий світ непереможно звуть, 

Де йде життя і довгу ниву оре. 

Де Болдині дрімали тихі гори, 

Де плавав сіверський рибалка Круть, 

Б’ють молоти, нові часи кують 

І будять лугу займище просторе. 

А там, позаду, на валу міськім 

Біліють вежі, золотом густим 

Горять хрести — і тиша залягає. 
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Плекаючи, що в давнині жило, 

Останні дні дрімотно досинає 

Олегів мужніх престаре кубло. 

ВАЛЕР’ЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ: …безглуздо писати те, що давно відомо, тільки тому, 

що ти теж це знаєш. І яка претензія — намагання увічнити себе, залишити себе в 

пам'яті нащадків! Я ж не письменник, даруйте на слові, не індивід, який у бундючному 

самозахопленні тиче всім у вічі за допомогою книжок своє «я»: ось як я бачу, ось як я 

чую, ось який я надзвичайний! Тому для мене залишався один шлях: відбутися усним 

оповіданням. 

 

МИКОЛА КУЛІШ: Чуєте грім? Огонь і грім на квітчастих степах українських... 

Кришиться, дивіться, пала розбитеє небо, он сорок мучеників сторч головою, Христос і 

Маго-мет, Адам і Апокаліпсис раком летять... І сузір'я Рака й Козерога в пух і прах... 

"Чуєш, сурми заграли..." Сурми революції чую. Бачу даль голубого соціалізму. Іду! 

Будь здорова і щаслива, старенька... 

 

МАРКО ВОРОНИЙ:  

Настали ночі темні і глибокі, 

І в тиші вогкій туляться сади. 

Спадають німо в течію води 

І листя, і зірки мільйони років. 

Куди у тьмі не йди, не чутно кроків, 

В таємній тиші губляться сліди… 

А десь над вами села й городи, 

Підводиться Господень зір стоокий. 

Так ми життя хвилинне проживем, 

Калейдоскоп одвічних наших тем 

Розіб’ється об чорну тайну ночі. 

Одно лишає нам хаос розлук: 

В широкій ніжності відкриті очи. 

 

МИРОСЛАВ ІРЧАН: Одні критики підходили з чисто формального боку,  другі надто 

поверхово, і майже ніхто не розшифрував на основі моїх творів тих думок, що дали 
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тим творам життя. До неприємностей у літературній роботі я залічую переписування 

власного твору з чорнетки і перечитування його, як вийде друком. Цього останнього я, 

по правді, ніколи не роблю… 

 

У цій какофонії Він затуляє вуха і кричить:  

 

ВІН: Хватит! Не надо! Прекратите! Твари! Сволочи! Ненавижу! Хватит! Я старый 

больной человек! (у відчаї) Я старый… я больной… я человек…  

 

Голоси не спиняються, Він не витримує – поривається до вікна, знімає домашні капці, 

залізає на підвіконня і робить крок у прірву. Все поглинає темрява.  

 

Сцена друга 

 

Все так само, як у першій сцені – п’ятеро стоять, сидять, один з них лежить на 

підлозі, всі нерухомі. Він – старий нещасний дід, - спить у своєму ліжку. За вікном 

світанок. Дзвонить будильник, Він різко збиває будильник рукою, без бажання сідає на 

ліжку, опускає ноги, намагається намацати капці, але не знаходить їх (капці лишилися 

під вікном). Він тяжко зітхає, у відчаї схиляє голову на руки. А тим часом оживає 

перший з нерухомих присутніх – це Микола Зеров. 

МИКОЛА ЗЕРОВ:  

Огні і теплий чад. З високих хор 

Лунає спів туги і безнадії… 

Навколо нас кати і кустодії, 

Синедріон і кесарь, і претор. 

Кінець 

Січень 2023 року, місто Суми, Україна 
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У п’єсі використані цитати з таких творів:  

 

Микола Зеров: «Чистий четверг» (1921), «Лотофаги» (1926), «Параду» (1931), 

«Чернігів» (1930) 

Микола Куліш: «Народний Малахій» (1927), «97» (1934) 

Мирослав Ірчан: «Про себе» (1932) 

Валер’ян Підмогильний: «Невеличка драма» (1930), «Місто» (1928), «Повість без 

назви» (1933-1934) 

Марко Вороний: «Отчизна» (1926), «Візія» (1926), «Слово» (1926) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 


