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Мої п’єси використовувати тільки за моєї згоди 

 

 

 

В жопу патріархат 

драма 

на одну дію 

 

Сцена перша 

 

На сцені купа старих телевізорів, стоять один на одному, утворюючи свого роду 

піраміду. Телевізори шиплять, на екранах рябить. На одному з телевізорів сидить 

ТОНЯ (30 років). Тоня дивиться в зал, говорить наче конкретно комусь з присутніх.   

 

ТОНЯ: Привіт, тато. Давно не бачилися. Як ти? Я? Я нормально. Правда, вбити тебе 

хочу, а все інше – гуд. За що вбити? А ти сам не здогадуєшся? Тобі все перерахувати, 

чи як? Впевнений, що хочеш почути? Тоді чуй.  

 

Тоня зіскакує на підлогу, починає ходити поміж телевізорів. 

 

ТОНЯ: Мені сім років, брату – п’ять. Ми сидимо на дивані біля от такого маленького 

телевізора (вказує на найменший телевізор). Не пам’ятаю назву моделі, кольоровий, 

але якийсь наче вицвілий, діагональ менша, ніж у мого ноута зараз. По телевізору 

показують «Чіп і Дейл», наш з братом улюблений мультик. Кожен з нас хоче бути 

Чіпом, ніхто – Дейлом. Ми з того приводу часто сперечаємося, але не цього разу. Зараз 

ми мовчки дивимося на екран, а позаду нас… тато б’є маму. Ногами. В живіт.  

 

Тоня замахується ногою і розбиває екран цього маленького телевізора.  

 

mailto:Iryna.Feofanova@gmail.com


 2 

ТОНЯ: Кажеш, не пам’ятаєш, не було такого? Зараз згадаєш. Мама наказує нам: «Не 

обертайтеся!» - і я повертаю голову брата до телевізора, а сама підглядаю. Мама 

лежить на підлозі, підібравши під себе ноги, прикриває голову руками і благає 

зупинитися, а ти не зупиняєшся. Тепер згадав? Ні-ні, не треба мені пояснювати, що то 

було і чому. Мені начхати. Я про інше хочу розказати. Після того вечора мені 

знадобилося двадцять три роки, щоб зрозуміти. Ні, не тебе, тато, а себе! Там, на тому 

клятому дивані, який досі стоїть у вашій з мамою квартирі, я сиділа, заклякши тілом, а 

в голові було стільки думок. Найголосніші дві: «Підбіжи до мами, прикрий її собою, не 

дай татові бити» і «Не треба, відвернися, не дивися». Перемогла друга думка і я багато 

років про ту перемогу шкодувала. Згадувала і не розуміла: чому я всиділа на місці? 

Чому не зробила хоч щось? Брат молодший, але ж мені було аж сім років! Я могла 

врятувати маму! І лише згодом, будучи тридцятирічною жінкою, я збагнула просту 

істину: я була дитиною, а ви – двоє дорослих. Я могла б, можливо, щось вдіяти 

локально, але глобально я б нічого не змінила. Не зробила б тебе, тато, добрішим і 

терплячішим, а маму – впевненішою у собі і сміливою. Я зрозуміла і мене попустило. 

Ну, мабуть, не зовсім, інакше б зараз не говорила тобі все це. Ні, не відвертайся, очі не 

закочуй і кулаки не стискай. Я більше тебе не боюся. І цього разу ти дослухаєш мене 

до кінця.  

 

Сцена друга 

 

Тоня сидить за одним з телевізорів, як за столом, перед нею чотири різнокольорові 

чашки. Тоня розігрує чашками виставу, озвучує кожну з них різними голосами. Червона 

чашка – то мама. Чорна чашка – тато. Дві менші чашки – чашка-донька і чашка-син. 

 

ТОНЯ (взявши до рук червону чашку): Як ти міг… Діти все бачили. Тоня бачила. (бере 

до рук чорну чашку і схиляється нею над червоною) І добре. Ти не знаєш, так донька 

моя буде знати, як розмовляти з чоловіками. Чоловіків потрібно поважати. (говорить 

за червону чашку) Я ж нічого такого не сказала… (говорить за чорну чашку) Знову 

починаєш? (говорить за червону чашку, знесилено, тихо) Все, я мовчу… мовчу… 

(чорна чашка схиляється над маленькою чашкою-донькою, говорить лагідно) Ти чула, 

моя дівчинко? Чоловіків потрібно поважати. Не суперечити. Не перебивати. Слухай 

свого чоловіка і будеш щасливою. 
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Тоня не витримує і скидає чашки з телевізора, вони падають, розбиваються.  

 

ТОНЯ (говорить комусь у зал): А якщо я не хочу? Якщо я не хочу бути щасливо?! 

(сміється, потім різко замовкає, наче почувши з залу відповідь) Що? Хотів як краще? 

Серйозно? Господи, та я чула це мільйон разів (голосом, яким озвучувала чорну чашку): 

«глянь, якою сильною та успішною людиною ти виросла, значить, я все робив 

правильно». Ніхріна ти правильно не робив, і такою я виросла не завдяки тобі, а 

всупереч. Відчуваєш різницю? Досі ні? Нічого не відчуваєш? Чи соромно зізнатися, що 

ти потерпів повне фіаско, як мінімум, як батько. Чому не говорити так? Тепер я можу 

говорити, що хочу і як хочу. Тоді не могла, а тепер можу. Тож слухай. Мені є, що 

розказати. Пам’ятаєш, мою найкращу подружку? Наталку? Вона часто бувала у нас в 

гостях, а я – у неї. По черзі. У неї вдома ми могли танцювати, співати, навіть на ліжках 

стрибали. У нас вдома було дозволено тільки малювати. Хоча ми з Наталкою малювати 

любили, тому не жалілися – у неї вдома ми теж часто малювали. І практично завжди 

одне й те саме – принцес у гарних платтях. Намалюємо і несемо два малюнки 

Наталчиній мамі: «Чия принцеса красивіша?» Мама уважно роздивлялася обидва 

малюнки і після паузи промовляла серйозним голосом: «Обидві принцеси прекрасні! 

Як і ви!» «Нічия!» - щасливі ми бігли малювати далі. А коли ми малювали у нас вдома 

і бігли до тебе, тато, ти відповідав інше. Пам’ятаєш що? А я пам’ятаю. Для тебе завжди 

кращим був малюнок Наталки. Жодного разу ти не сказав, що моя принцеса красивіша.  

 

Тоня розбиває екран другого телевізора. 

 

Сцена третя 

 

Працює все менше телевізорів – деякі екрани розбиті, деякі просто згаслі. Посеред 

сцени стоїть кушетка, на кушетці лежить доросла Тоня. Позаду кушетки – пусте 

крісло.  

 

ТОНЯ (звертаючись до пустоти у кріслі): Мені порадили вас як крутого спеціаліста, 

але… я очікувала почути відповіді, а чую лише питання. Що? Ви це вже питали. Я ж 

пояснювала: тато бив мене ременем, бив допоки не заплачу і не попрошу вибачення… 

Що? Ваше покоління не вміло інакше виховувати? Тобто ви теж били своїх дітей? Ні? 

Чому ж тоді говорите ці дурниці? Ваше покоління, не вміло… То треба було вчитися. 
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Ремінь – то не зовсім насилля? А що зовсім? Ногами в живіт зовсім, чи теж не дотягує? 

А ви взагалі психолог? Ні, ви як раз виправдовуєте батька, а я не за виправданнями до 

вас прийшла. За чим прийшла? Я ж кажу: за відповідями. Відповіді в мені? (сміється) 

Яка банальна хєрня. А я й справді повірила, що ви хороший психолог. Ні, ви спершу 

чоловік, а потім психолог. І ви ніколи мене не зрозумієте. Як і тато. У вас навіть голоси 

схожі. І якщо у вас є донька, впевнена, ви так само її давите і мучите, як давив і мучив 

мене батько. Чим давив? О, це в двох словах й не опишеш, але я спробую, година ж ще 

не закінчилася? Окей, то слухайте на всі ті сімсот п’ятдесят гривень, які я вам за цю 

годину заплатила.  

 

Тоня встає з кушетки і йде по телевізорам наче по сходах підіймається. 

 

ТОНЯ: Правила, мільйон правил, заборони, контроль і покарання за будь-яку 

дрібницю. Зневага, невіра в мене, порівняння з іншими, перепади настрою, коли ти не 

знаєш – тебе зараз похвалять, чи дадуть ляпаса. І ці безкінечні виправдання: я батько, я 

голова родини, я знаю як краще, у нас патріархат. О, яке гарне слово. А знаєте що? В 

жопу патріархат.  

 

Тоня зупиняється на верхівці піраміди, розставляє руки в сторони. 

 

ТОНЯ (голосно, впевнено): В жопу патріархат! В жопу! 

 

Тоня закриває очі і падає назад з вершини піраміди. Деякі телевізори теж падають, 

екрани розбиваються.   

 

Сцена четверта 

 

Доросла Тоня та МАЛЕНЬКА ТОНЯ (7 років) сидять серед звалища телевізорів, два 

телевізори працює, всі інші – ні.  

 

ТОНЯ (до Маленької Тоні): І що я маю сказати тобі, мала? Щось по типу тримайся, все 

буде зе бест?!  

МАЛЕНЬКА ТОНЯ: «Тримайся» – улюблене слово тата.  
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ТОНЯ (сміється): Точно, я вже й забула. З чим до нього не прийдеш, по типу двійку 

отримала і плачу, або загубила щось і знайти не можу, або хлопці обзивають у школі, - 

і він такий у відповідь: «Тримайся».  

МАЛЕНЬКА ТОНЯ: Тільки я не розумію: за що триматися?  

ТОНЯ: Мабуть, за його руку… Ну, мені б хотілося триматися за його руку. 

МАЛЕНЬКА ТОНЯ: Мені – теж. Але його руки завжди в кишенях. 

ТОНЯ: Або за спиною. 

МАЛЕНЬКА ТОНЯ: Ага. 

 

Повисає пауза. 

 

ТОНЯ (зітхає): І що далі? 

МАЛЕНЬКА ТОНЯ: Піду жити своє життя. І твоє теж. 

ТОНЯ: Але ж я тобі ще не сказала нічого такого, нічого важливого, повчального, щось 

зі свого досвіду… 

МАЛЕНЬКА ТОНЯ: Ти сказала «тримайся». І я буду триматися. 

 

Тоня обіймає Маленьку Тоню.  

 

МАЛЕНЬКА ТОНЯ: Тільки пообіцяй мені дещо… 

ТОНЯ: Що завгодно. 

МАЛЕНЬКА ТОНЯ: Що скоро це скінчиться. 

ТОНЯ: Що саме? 

МАЛЕНЬКА ТОНЯ: Це все.  

ТОНЯ: Але що? Поясни, бо я кому не кажу – ніхто не вважає це проблемою. Ну, бив 

тато маму пару разів, але ж не постійно?! І не бухав, як багато інших тат. На роботу 

ходив, заробляв, голодними не були. Вибирав не твої малюнки, не хвалив, не цілував, 

ременем бив і у кут ставив, але що тут такого? Всі вони кажуть: що тут такого? А те, 

що нікуди тебе не пускав – так оберігав! Чи було ще щось? Може, я забула? 

Витіснила? Нагадай, щоб я могла розмахувати цим як прапором! Що було? Бив до 

напівстерті? Черепно-мозкова і ти все забула? Чи торкався тебе, коли мама спала? Не 

тебе, а брата? Щось же мало бути! Скажи! Хоч щось?!  

МАЛЕНЬКА ТОНЯ: Нічого такого не було. 

ТОНЯ: Точно?  
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МАЛЕНЬКА ТОНЯ: Точно, ти все пам’ятаєш, ти нічого не забула.  

ТОНЯ: Але якщо це все, то чому мені аж так боляче? Стільки років так боляче! 

МАЛЕНЬКА ТОНЯ: Я маю дати відповідь на це питання? Мені лише сім років.  

ТОНЯ: Мені – тридцять. Але я теж відповіді не знайшла.   

МАЛЕНЬКА ТОНЯ: То, можливо, потрібно перестати шукати відповіді і 

виправдовуватися за свій біль? Ти його відчуваєш. Значить: ти маєш на цей біль право.  

ТОНЯ (з усмішкою): Тобі точно лише сім? 

МАЛЕНЬКА ТОНЯ: А тобі точно аж тридцять? 

 

Тоня та Маленька Тоня сміються.  

 

Сцена п’ята 

 

Працює останній телевізор, всі інші розбиті, вимкнені, розкидані по сцені. Серед цього 

брухту ходить доросла Тоня, в її руках запалена свічка. 

 

ТОНЯ: Того разу ми з братом щось накоїли разом, ти дістав ремінь і став нас бити. 

Брат одразу почав плакати і ти його відпустив. А я не плакала, стояла, зціпивши зуби, і 

не рухалася. А ти бив і бив, і бив. Брат просив, щоб ти перестав, казав, що на моїй 

спині вже кров, що мені боляче. А ти прошипів: «Яка вперта! Буду бити, поки не 

заплаче». І я вирішила: не заплачу, щоб там не сталося. І ти бив все сильніше. Спину 

спочатку дуже пекло, наче хто підпалив, а потім я взагалі перестала відчувати будь-що. 

І вже не плакати хотілося, а сміятися. А ти, тато, ти продовжував мене бити. І я 

глянула у твої очі. Вони вже не горіли злістю, вони благали: «Заплач». І щось в мені 

зламалося тої миті, біль в твоїх очах мене зламав. І я заплакала. Не по-справжньому, я 

видавлювала з себе ті кляті сльози. І ти спинився, розвернувся і пішов. А я впала на 

підлогу. Брат обіймав мене, а я шепотіла ледь чутно: «Не пробачу, не пробачу, ніколи 

не пробачу». А ввечері, коли ми з братом вже вклалися спати, ти підійшов до мене, 

погладив по голові і прошепотів те, чого до того я від тебе ніколи не чула: «Пробач 

мене, донечко, пробачаєш?» І я збрехала: «Пробачаю». Збрехала заради тебе, а собі 

зберегла цю образу на всі ці роки. А тепер, знаєш, що хочу тобі сказати? В жопу. Тато, 

все це в жопу. Ти був до біса поганим батьком, і як я не намагалася бути хорошою 

дівчинкою – твоєї любові не заслужила. І вже не заслужу. Та й вона мені вже не 

потрібна. Але дещо таки потрібно.  
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Тоня зупиняється зі свічкою в руках. Позаду неї з’являється тінь могильного хреста. 

Тоня ставить свічку на єдиний працюючий телевізор.  

 

ТОНЯ: Я… я пробачаю. Цього разу не заради тебе, а заради себе. Я тебе пробачаю, 

тато! Ти мене чуєш?!  

 

Все поглинає темрява.  

 

ТАТО ТОНІ (після паузи, з темряви): Чую, донечко, чую. 

 

Кінець 

 

Січень 2022 року, Ірпінь, Україна.  

 

 

 

 

 

 

 

 


