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А ос ь твій  ворог —  Настаська .  

                   Літопис Руський за  Іпатським  
                   списком.  

 

ДІЙОВІ ОСОБИ  

 

Княгиня Ольга Юріївна Осмомислова (в черницях Єфросинія)  - дочка 

князя Юрія Володимировича Долгорукого, дружина галицького князя 

Ярослава Володимировича Осмомисла .  

Тінь 1  

Тінь 2  

Тіні - це образи, що воскресають в пам’яті Княгині Ольги, а отже , з’являються 

на  сцені,  як гра св ітла: нереальні,  містичні.  

 

Події в ідбуваються 1181 році в м. Суздалі,  в монастирській келії.   

 

ДІЯ 1 

 

 На сцені –  княгиня Ольга, одягнена в підрясник.  

Вона стоїть на колінах і ревно молиться. Беззвучно 

ворушить губами, з заплющеними очима, міцно 

стиснутими долонями рук. Десь на монастирськім дворі  

почувся хор прочан, що поверталися з Святої землі.  

 

Хор прочан.  (Співають. Мелодія в церковному стилі. )  Ой, у полі-полі,  

на  оболоні,  

А над  річкою  над Почайною ,  

Ізбиралася  там славная рада,  

Славная рада –  муж ів  громада:  

Сорок  було добрих молодців ,  

Сорок  було із  старшиною.  

Говорить старшина  їм такі слова:  

«Гей, славна  ти ,  дружино  хоробрая!  

Скільки було  в  світ і бито,  граблено . 

Скільки  перед Богом  було грішено  –  

Час уже,  дружино  хоробрая,  

Перед Богом  тим гріхам замолитися , 

До  його Святої землі потрудитися  –  

Гробові Господню  поклонитися , 

У Єрдан-ріці скупатися ,  

Із гріхами попрощатися !» 

 

Княгиня Ольга сумно прислухається до пісні паломників.  

 

Княгиня Ольга.  (Гірко.) Це каліки-прочани, що вертаються з Свято ї землі,  

в ід города Цар-города, від свято ї гори Афонсько ї.  (Тихо 

наспівує.) У Єрдан-ріці скупатися, із гріхами 

попрощатися… (Задумалася.) Блаженні… Гадають, що з 

гріхами можна попрощатися. Що це так запросто… Що є 

така земля, де їх можна залишити. Що є така ріка,  де їх 

можна змити. Немає… Нічого цього немає. Гріхи наші –  то 
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наш хрест. Мусимо його нести, хоч як би тяжко не було, 

хоч як би не тиснуло, як би не мучило. А мусимо… І немає 

місця, де б можна було позбавитись від цього тягарю, 

скинути його, як скидає змія свою стару шкіру. Тяжкий се 

хрест. І  дорога ся тяжка… Не на Голгофу, не до величі і 

слави, а до царства Аїда, до ганьби і безчестя. Я тепер це 

знаю! Цього я вже випила повную чашу.   

(Задумалася.) Як же воно так сталося? Коли ж я 

заблудилася, коли не тією дорогою пішла? (Важко зітхає.)  

А все вона… Настаська… Ворог мій лютий. А може і не 

вона? Може це я все собі придумала? Бо н есила вже нести 

далі цей тягар одній, бо побачила пекло вже на землі,  бо 

страшно… Боже, як страшно! І найбільше хочу стати знову 

тією невинною, чистою дівчинкою в суздальських палатах 

замку отця мого –  Великого князя Юрія Володимировича. 

Оленько, дівчинко моя… Олечко… Олечко…  Це –  

батько… (Задумалася.)  Брешу. Ніколи в ін мене так не 

називав. Хоч і хотілося мені почути –  Олечко… Жодного 

разу на руки не взяв, хоч найбільше хотілося –  до його 

міцних, великих рук. Відчути його ніжність, його любов. 

(Важко зітхає.)  Це все не про нього. І бачила його вкрай 

рідко. Завжди у нього справи державні,  у нього половці,  у 

нього війна з Києвом, у нього бояри бунтують…  

-    Він мене не любить, –  спитала якось, ще в дитинстві,  

маму. Та промовчала…  

 

З’являється Тінь 2  в образі матері княгині Ольги.  

 

(Капризно.) Не любить, не любить !. .  

Тінь 2. (Суворо.) Твій татко –  князь. Йому ніколи дурницями 

займатися –  він  державою піклуватися мусить.  

Княгиня Ольга. І так вона це сказала… Ніби обрізала. В мене враз пропала 

охота щось дал і виясняти. І  так зрозуміло –  князь, 

держава, піддані,  вороги кругом. Мовчи, дитинко, мовчи…  

 

Тінь 2 зникає. Княгиня думає щось про своє. Тихесенько 

співає. Хоч мелодія весела, а звучить сумно -сумно…  

 

             Ой ми в поле  вийдемо , вийдемо ,  

Діду ладо,  вийдемо , вийдемо ! 

 

А ми  ріллю зоремо ,  зоремо , 

Діду ладо,  зоремо , зоремо ! 

 

А ми просо  посієм, посієм ,  

Діду ладо,  посієм, посієм  

 

А ми просо  витопчім ,  витопчім,  

 Діду ладо,  витопчім ,  витопчім…  

 



4 

 

(Сумно.)  Витопчім… Витопчім… Все життя мені 

витоптали. Якось татко покликав мене і сказав свою волю.  

 

З’являється Тінь 1  в образі князя Юрія 

Долгорукого .  

 

Тінь 1. Вирішив тебе, княжна Ольго . . .  

Княгиня Ольга. (Гірко.) … Саме так –  княжна Ольго!  

Тінь 1. … Віддати за князя Ярослава, сина Галицького князя 

Володимирка Володаревича. Іди, готуйся до від’ їзду.  

Княгиня Ольга. Ось так  -  запросто… Вирішив, іди готуйся… Вклонилася і 

п ішла, а що мала робити? А на серці… Як же так, га?!  

-   Мама, мамо –  я ж його ні разу не бачила.  

 

З’являється Тінь 2  в образі матері.  

 

Тінь 2. (Сухо.) Побачиш.  

Княгиня Ольга. Мамо, але як це без … любові?  

Тінь 2. (Дещо з жалістю.) Полюбиш, доню, природа своє візьме.  

Княгиня Ольга. Але без любові?!  

Тінь 2. Дурниці.  Немає любові,  доню… То все люди вигадали. Є 

пристрасть: дика, свавільна, гріхо вна. І  є потурання цій 

пристрасті в ід слабкості людсько ї.  Все це годиться для 

смердів.  Для твоєї крові ця пристрасть є ганебною, доню. 

Так вже сталося, що призначено нам управляти цією 

землею, керувати і п іклуватися за народ, який живе на ній.  

Це Боже призначення і мусимо коритися йому. А отже, 

мусимо робити те,  що йде користю для держави.  

Княгиня Ольга. (Протестуючи.) І що, я не маю права на щастя?  

Тінь 2. Твоє щастя –  це щастя землі,  яка буде під твоєю владою. 

Ти мусиш думати тільки про свій обов’язок.  

Княгиня Ольга. Який мій обов’язок, мамо?  

Тінь 2. Ти мусиш народити нащадка для князя і стати йому 

доброю порадницею в його справах державних. Мусиш 

його двір тримати в порядку і покорі,  як доведеться йому 

його залишити у справах.  

Княгиня Ольга. Але ж цей Ярослав… Який в ін, мамо?  

Тінь 2. Не знаю… Твоєму отцю конче потрібний цей шлюб. Він 

шукає союзників в боротьбі з Києвом. А Галич багато 

терпить в ід Києва. Князь Володимирко з радістю віддає 

сина за тебе. Ваш шлюб –  це союз проти спільного ворога, 

доню.  

Княгиня Ольга. Але ж це назавжди… Їх в ійна коли -небудь закінчиться, а  

я?  

Тінь 2. Так батькові треба. Ти належиш йому і мусиш коритися 

його волі.  

Княгиня Ольга. Я розумію.  

Тінь 2. Така наша доля, доню… Я теж не бачила і не знала твого 

батька до шлюбу. Мій батько –  хан народу половецького 

Аепа –  домовився про нього з Великим київським князем 

Володимиром Мономахом. Цей шлюб закріпив мир між 
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нашими народами. Розумієш, доню? Ми мусимо робити 

так, як краще для держави, як диктує нам розум, а не так, 

як каже серце. Така вже доля…  

 

Тінь 2 зникає.  

 

Княгиня Ольга. (Пауза. Гірко зітхає.) І я поїхала до Галича…  

 

Б’ють дзвони древнього Галича.  

 

Місто мене зустрічало дощем і похмурою дниною. 

Було сумно і страшно. Побачила Ярослава…  

 

З’являється Тінь 1 в образі князя Ярослава.  

 

 Попри страх, цікавість розпирала мене. Який в ін 

–  мій суджений, моя доля, мій обов’язок?  

Чесно скажу –  не сподобався в ін мені… 

Вродливий, широкоплечий, з довгим русявим волоссям… 

Ніби все при ньому - а не сподобався. Може тому, що 

побачивши мене, якось байдуже ковзнув поглядом і ніби 

силоміць витиснув убогу посмішку. Я бачила, що йому теж 

не подобаюсь. І  як же ми тепер будемо?.. .  Як?..  Адже 

мусимо … якось…  

Наше весілля… Ми сидимо поруч за весільним 

столом. Гості п’ють, їдять, набуваються …   

Голоси весільних 

гостей. 

(Звучить весільна пісня. )  

О, прекрасная  пустине ,  

В любов  свою  приїми  мя,  

В тихість  твою безмолвную,  

У палату зеленую!  

Древа,  кущі, трава,  цвіти  –  

З вами рад я  вік прожити , 

Світ прелесний забувати ,  

А Богові роботати . 

Пом’яни, Боже, князя  із  княгинею  

З  їх щедрою  милостинею  –  

Процвіти їх цвітом чесним ,  

І  з  княжичем  проживати  – 

Славу його оглядати .  

Княгиня Ольга. А потім нас повели в опочивальню.  Мене роздягли, 

вбрали в білу сорочку… Ні, страху не було. Точніше, в ін  

був, але раніше. Коли в храмі шлюб брали, коли за столом 

пирували… Я все думала, все собі намагалась уявити - як 

воно буде?  І  страшно було ,  і соромно. А тепер, коли 

залишились на одинці,  мене, раптом, розібрала злість. За 

цілий день в ін до мене не промовив й слова. Мені здал ося, 

що в ін і не глянув в мою сторону. Коли гості дружно 

кричали - «Гірко», в ін підвівся, дихнув на мене жареним 

м’ясом з часником і холодними, масними губами щось 
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зобразив схоже на поцілунок і сів,  знову взявшись до 

м’яса з часником. (З огидою.) Фе… І жодної цікавинки,  

жодної уваги. Невже я така йому противна? А як же –  

«природа в ізьме своє»? Я не витерпіла…  

(До Тіні 1.  Сердито.) Ти, князю, і кохатися будеш мовчки?  

Тінь 1. (З іронією.) А що, під час цього треба щось казати? Я 

думав, що слова тут зайві. . .  

Княгиня Ольга. (Про себе.) Цікаво, чи мав в ін вже жінку –  чомусь 

подумалось мені.  Може, я щось роблю не те? Мені стало 

ніяково.  

Тінь 1. Княгине, наш шлюб, то частина угоди між нашими 

князівствами. В тій угоді про балачки нічого не сказано. 

Не вимагай в ід  мене більшого, ніж я можу тобі дати. І  

давай вже спати. Не забувай, що нам ще треба дещо 

зробити –  гості чекають на вияв твоєї честі,  княгине.  

Княгиня Ольга. І знову з і сміхом…  

 

Тінь 1 зникає.  

 

(Пауза.) Ось так у нас все і сталося. Нічого 

надзвичайного…  Трішки боліло, але це пусте –  біль 

терпіти я вміла. Згадалася мені мама, що любов – це 

придумане людьми. Причому, людьми слабкими, 

порочними. А насправді,  н ічого особливого: боляче і 

бридко. Якби не треба було б продовжувати рід,  то без 

цього всього можна  обійтися. Як нерозумно придумав ВІН 

–  продовження роду через оце…  

Скоро настигла мене в істка –  що почуваюся при 

надії.  Але навіть ця подія не стала для князя радістю. 

Байдуже йому було якось… Здавалося, що нелюбов до 

мене, Ярослав, перекинув на майбутнє дитя. Його ще не 

було на св іт і,  а в ін його вже не любив.  

Наступного року родила я дитинку. Хлопчика… 

Нащадка… Як і вимагав від мене обов’язок. Ярослав 

назвав його Володимиром. (Радісно. З надією.) Ця дитина 

стала для мене змістом мого життя. Я виховаю його  таким, 

як я хочу його бачити. Він успадкує все те,  що зневажає 

Ярослав в мені.  Ця дитина стане моєю помстою йому! 

Стережися, Ярославе! Стережися, князю! Ти ще не знаєш, 

на що спроможна розсерджена жінка.  

А життя тривало. Правда, у кожного своє. Я 

виховувала сина, а  в ін –  царював. Треба в іддати належне 

Ярославу. За його влади Галич перетворився в могутню 

державу. Він присмирив всіх сво їх ворогів,  розширив свої 

володіння аж до берег ів Понтійського моря. Сильне і 

в ідважне в ійсько, багата і заможна держава. Я раділа 

цьому –  моєму синові залишиться добра спадщина. До 

своїх державних справ Ярослав мене не підпускав. Його 

дратували мої поради, його, взагалі,  не цікавила моя 

думка. Я це терпіла, бо так треба було. Не можна давати 

волю своїм пристрастям! Моя кров ви магає мудрості і 
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зваженості.  Врешті-решт, я дбаю за державу. За її 

майбутнє, яке обов’язково прийде на зміну Ярославу. За 

його сина –  князя Володимира. Оце і є мій хрест, моя 

повинність, моя участь.  

Як чоловік і жінка ми вже давно не жили. Я 

народила, одне за одним, трьох дітей. Крім Володимира –  

дочки Єфросинія і Вишеслава. Ярослав вважав, що цього 

йому досить і більше я його, як жінка, не цікавила. Не 

цікавила –  то й не треба… Не велика втрата.  

Я бачила, що скука пересл ідувала князя щораз 

більша і більша. З дня на день зростала, як жовте листя на 

деревах восени. І я була для нього олицетворінням цієї 

скуки. Його державні справи, то була спроба втекти в ід 

неї.  Але даремно – скука не в ідпускала. Тоді князь взявся 

самотою далеко їздити кругом Галича, на всі сторони, 

скрізь,  аби лиш як найменше бути дома, бачити мене. За 

кожним разом, як вертав до замку і в’їздив у браму 

втомлений безцільною блуканиною по полям і лісам, мав 

вираз людини, що перла плуга на каміннім полі –  пуста 

робота і урожаю не дасть. В його очах: пустих, згаслих,  

зневірених –  була така туга,  така самотність, що 

здавалося, що ця людина одна -однісенька на цілім світ і.  А 

світ той, немов в’язниця в підземеллях замку: сира, т існа,  

темна. Отак і жив мій князь.  

Одного разу, в ін повернувся пізніше зв ичайного. 

Вже сумерки впали на замок, а на його подвір’я зайшла 

нічка. А князя все не було і не було.  Всі  хвилювалися. І  

раптом я зрозуміла, що відчуваю… Як би це краще 

сказати?..  Надію, чи що? Надію, що з ним, і справді,  щось 

трапилось, що він … згинув.  Від цієї думки мені стало  

якось несподівано … легко. Боже, невже я бажаю йому 

смерті? Але ще не час… Князь Володимир ще малолітній! 

Господи, про що це я думаю?!  

Ярослав з’явився зненацька. Увірвався на подвір’я 

замку, як буревій у чистім полі серед літнь о ї спеки. 

Господи!. . . Господи!. . . Я обімліла… Це був той самий 

Ярослав, той самий князь, але очі… Де поділася туга і 

скука? Вони горіли, як зорі у серпневу ніч.  І  така у них 

була радість, скільки було життя, що здалося ніби на 

подвір’ ї стало світліше, ніби  день вирішив побороти ніч і 

повернутися.  

(Довга пауза.)  То не правда, коли кажуть, що 

дружина останньою взнає про зраду чоловіка. То не так… 

То, може, жінка сама хоче обманутися і заплющує очі,  

затуляє вуха –  нічого не бачить, нікого не чує. Не хоче 

нічого помічати, нічого розуміти. То, може, так буває… Я 

побачила все зразу. Ніщо не могло так у ньому роздмухати 

життя, окрім іншої жінки. Він звик до в ійськових перемог, 

звик до успіху, до слави. Це все стало його буденністю. Це 

його вже не чіпало. Тільки жінка могла… Інша –  могла… 

Не знаю, чому я прийшла до такого висновку. Може, тому,  
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що бачила його різним –  і побідителем, і переможеним, і у 

славі,  і ганьбі,  але ще жодного разу не бачила його таким 

натхненним? Таким … щасливим… Мені зробилося … 

(Роздумує.) прикро якось. То я йому не підхожу? Я –   

матір його дітей! –  викликаю у нього тільки скуку? А 

якась смердка запалила його, як літній грім самотнє дерево 

посеред поля. Ага… ага… Отакий ти є,  чоловіче… Отакі 

ви всі є,  прокляття на ваші голови, жеребці погані!  

Ярослав, не сказавши мені й слова, побіг до себе.  

Я ж залишилася з сво їми думами самотня, як стара 

вдовиця у зимову ніч.  Такий мій хрест…  

Тоді мені подумалось, що це моя гординя 

говорить. Прикро їй в ід цієї зневаги. А що, врешті -решт,  

сталося? Якщо порозмислити без злості,  без пристрасті? 

Ну, зустрів князь якусь кобилицю… Ну, поїздить трішки… 

Від мене не убуде… Все залишиться так, як і було. Він 

залишиться князем, а я його дружиною, а мій син –  його 

нащадком. Бо так мусить бути. Бо так правильно. Бо так 

призначено…  

 

ДІЯ 2  

 

 Десь далеко зазвучала пісня  селян .  

 

Зібрався бичок із  козою в  ліс ,  

Із  козою в  ліс  на  погуляння ,  

Ой  чи  так не так –  на  погуляння ,  

На  веселеє залицяння .  

Стій ,  чекай ,  бичок, молод  молодець! 

Молод  молодець ,  куди вибрався? 

Княгиня Ольга.  Це вже потім люди мені все розповіли. Чи брехали, чи 

правду казали –  хто його зараз розбере. Божилися, що 

правда… Того дня, поїхав Ярослав з  Галича, як завше. 

Перебрався через Дністер і по їхав полями, лісами. Їхав, 

їхав і зупинився на березі якогось потічка . Пустив коня 

пастися, а сам сів на березі.  Чи думу, яку думав, чи просто 

на воду дивився… (Сердито.) Ось тут змія його і дістала.  

Підповзла на своїх кривеньких ніжечках, блимнула сво їми 

зачаровуючими очима, прошипіла своїм тоненьким 

голоском –  і все… Нема  князя… Погиб князь… (Пауза.)  Це 

у мене злість говорить. Насправді,  Настаська –  а саме ї ї 

зустрів в той день Ярослав –  була заворожуюче 

прекрасною. Молоденька, струнка, з хворобливо блідим 

личком, з великими і глибокими, як підводні ями Дністра, 

очима. А в  тих очах:  надія,  жадоба життя, довірливість.  

Мені,  як жінці,  це нелегко визнавати, але в ній, і справді,  

було щось чаруюче. Такою була Настя Чарг –  донька 

місцевих бояр Чаргових, що перебували в опалі у 

Ярослава. Знаючи про неприязнь князя до їх родини, ж или 

собі в лісі,  подалі в ід Галича, жили і плодились… Щось 

восьмеро дітей було у родині.  Настя –  наймолодша…   
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З’являються Тінь 1 в образі князя Ярослава і Тінь 2 в 

образі Настаськи.  

 

В отой день зустріла вона князя. Не впізнала вона 

в ньому могутнього правителя Галича –  бо не бачила його 

ніколи. Той сидів зажурений, сумний на березі потічка. Ї ї 

вразила туга незнайомого їй чоловіка. Як вона потім 

розповідала? Сидів такий сумний і невеселий, що 

здавалося, що якби хто захотів забрати його життя, то 

в іддав би в ін його не борючись. Заговорила до нього… Він 

в ідповів… Про що говорили? (Гірко.) А яка різниця. Ви не 

помічали,  що всі закохані,  завжди ведуть між собою 

безглузду бесіду, яка для стороннього пуста і  викликає 

хіба що сміх. І  т ільки для тих двох, ота пус та бесіда, має 

значення, має наповнення, бо то розмовляють їх серця. А 

серце розуму немає… Отож вони розмовляли про щось 

пусте, незначуще для стороннього вуха і надзвичайно 

важливе і значне для них самих. Настаська розповіла йому 

хто вона. А він назвався воїном князя. Вона йому щось про 

ліс,  про помічні трави, про струмок, який біжить серед 

цього лісу, про сонце, про небо, про холодні зими… А він 

їй про Галич, про бої,  що пережив, про смерть, що даремно 

полювала на нього… А очі щупали її гнучкий стан,  

цілували перса, гладили стрункі стегна, заглядали в 

найпотаємніші місця дівочого тіла.  Народжувалась та 

пристрасть, про яку казала мама. Вона росла, росла, 

заповнюючи собою весь світ.  Світ,  в якому місця для 

інших вже не було.  

 

Тіні зникають.  

 

Наступного дня, князь, ледь з ійшло сонце, 

залишив стіни замку… І так кожного дня. А одного разу,  

в ін не повернувся. Приїхав т ільки під вечір наступного 

дня. Все місто уже гуділо  –  у князя Ярослава є коханка.  

Настя Чарг… У нього коханка. А у мене –  злоба. Тупа, 

пожираюча, люта злоба, яка не знаходила виходу. А що я 

могла вдіяти? Сподівалась, що перебіситься князь, рано чи 

пізно –  втихомириться.  

Але Ярослава було не спинити. Як молодий 

жеребець носився він не звертаючи уваги ні на мене, ні на 

людей, ні на самого Бога. А Галичем вже пішли чутки –  

Настя носить його дитину. Ця зв істка мене неабияк 

обурила. Це ж як треба втратити совість, сором, розум, 

щоб допуститися до такого?! Е -е ні,  князю, то так все не 

буде! Я спробувала поговорити з ним. Тільки -но в ідкрила 

рота, а він,  як  гаркне…  

 

З’являється Тінь 1 в образі князя Ярослава .  
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Тінь 1. Це тебе не обходить!  

 

Тінь 1 зникає.  

 

Княгиня Ольга. Розвернувся і п ішов… І вся розмова.  

(Важко зітхає.) Через якийсь час, мені донесли, що Настя 

родила хлопчика. На моє велике здивування і обурення 

князь признав дитину своєю… Назвав … сина … Олегом.  

Якось до мене прийшов князь Святополк, який 

перебував на службі у Ярослава.  

 

З’являється Тінь 1 в образі князя Святополка.  

 

Він довго ходив кругами, розказуючи про те і про се.  А я 

в ідчувала –  не для цього князь прийшов. Ні,  права рука 

Ярослава –  чоловік серйозний. Щось він інше має для 

мене. І  вгадала… Наприкінці бесіди Святополк якось 

стишив голос і винувато промовив  

Тінь 1. Вибач княгине, але муш у тобі сказати… Недобре це 

діється… Князь, взагалі,  голову втратив. Ця дівка 

закрутила, завертіла ним. Може бути біда.  

Княгиня Ольга. (Сердито.) Що ти від мене хочеш, княже?  

Тінь 1. Ти його дружина.  

Княгиня Ольга. І що з того? Він мене не слухає.  

Тінь 1. Біда, біда…  

Княгиня Ольга. Якщо біда, то чого ви, всі,  мовчите? Чому нічого йому не 

кажете? Маєте надію лиш на жінку? Дарма! Мене в ін не 

слухає… А вас? Вас в ін слухає? Чи в Галичі вже 

перевелись поважні бояри, яких князі завжди мали на увазі 

і до думки яких прислухалися?  

Тінь 1. Біда, княгине… Не слухає нас більше князь… Чаргові 

тепер йому за порадників.  

Княгиня Ольга. (Про себе.) Ага, ось у чому справа? Виявляється, ця 

смердка не т ільки в ложе до князя заскочила, але й 

береться державою керувати. Ох, Ярославе, Ярославе –  що 

ти, бісів сину, робиш?  (До Тіні 1.  Сердито.) Чаргові за 

порадників? Так вам і треба! Бо коли він над законною 

жінкою знущався, то вас те не хвилювало. А тепер, коли 

вас в ід влади посуває –  сполошилися.  

Тінь 1. Княгине, що ти таке кажеш? Як ми могли між вас 

вмішуватись? Він же князь! Він –  чоловік! А яке маємо 

право…  

Княгиня Ольга. (Обриває Тінь 1 на пів слові.)  Ну,  то тепер начувайтесь! 

Якщо це справа не ваша, то чого ти тепер пришов? Що ти 

хочеш від мене почути?  

Тінь 1. (Тихо.) Він біля замку терем будує. Для неї… Хоче її з 

сином до Галича забрати .  

Княгиня Ольга. (Гнівно.) Що?! Що ти сказав? Брешеш!  

Тінь 1. (Винувато.) Ти це сама побачиш, княгине. До зими Чаргові 

вже будуть в Галичі.  

Княгиня Ольга. Ні-ні…  Цьому не бувати! Чуєш, цьому не бувати!  (До 



11 

 

себе.) Думки заро їлися: що робити, що робити? Треба 

якось рятувати себе і рятувати князя. Так -так, рятувати! 

Бо те,  що з ним діється, схоже на божевілля. А що, 

запросто могла причарувати –  той лісний народ на зіллі 

різному добре розуміється. Але легко сказати –  «цьому не 

бувати»… Як це зробити? І що я маю робити? Думки 

плутались в голові…  

Тінь 1. Є ще дещо, … що ти маєш знати… Мої люди доповідають,  

що князь якось хвалився, що Чаргового хоче оголосити 

своїм нащадком.  

Княгиня Ольга. (Вражено.) Байстрюка?..  Смерда?..  А що з законним 

зробить? Утопить в Дністрі,  як сліпе ко шеня? (Про себе.  

Спантеличено.) Я відчула, як земля йде з -під мо їх ніг.  Вс і 

приниження, всі муки, всі нещастя виявились марними. 

Він давно плюнув  на мене – до цього вже звикла. Але 

Володимир!. .  Його кров і плоть! Ні,  в ін точно здурів!  (До 

Тіні 1.  Твердо, переконливо.) Треба ратувати державу,  

князю.  

Тінь 1. (З якимось полегшенням.) Ми цілком на твоїй стороні,  

княгине. Можеш нами розпоряджатися.  

Княгиня Ольга. (Про себе.) Ми?.. .  Він сказав –  «ми»? Кого він має на 

увазі?  (До Тіні 1.  Обережно.)  Я можу ще на когось 

розраховувати?  

Тінь 1. На всі родини Галича, княгине… На всіх,  які становлять 

честь і славу князівства. Бояри Воротислав, Судислав,  

Домажир, Станислав, Ярополк, Мстибог… Всі-всі,  готові 

тобі допомогти в боротьбі з і злом Чарговим.  

Княгиня Ольга. (Про себе.) Ось у чому справа.. .  Горді і незалежні бояри 

налякані і ображені несподіваним возвеличенням 

Чаргових. Але піти в ідкрито проти Ярослава в ійною вони 

не можуть. Надто любить народ свого князя, у великі 

пошані в ін у них. І  єдиний спосіб для бояр – це мати мене 

і Володимира за спільників.  Ми з сином надаємо 

законності цій в ійні.  Ось у чому справа! Але це змова… Це 

бунт… І я це маю очолити? Ну щ о ж, нехай так і буде.  

Заради сина, заради його майбутнього я і не на таке піду.  

(До Тіні 1.) Мені треба подумати, княже.  

Тінь 1. Ми будемо чекати, княгине, твого слова.  

 

Тінь 1 зникає.  

 

Княгиня Ольга. (В роздумах.) Чекайте, чекайте… Я більше чекала… Тепер 

трохи ждіть і ви…  Я виросла в замку свого батька –  

Великого князя Юрія Володимировича. У мене текла кров 

Рюриковичів і половецьких ханів Каєвичів.  Я знала, що 

в ірити на слово не можна ніколи і н ікому. Я сама все 

з’ясую. Сама вирішу, коли час для бороть би. Ви мені її  

нав’язувати не будете. Ваша справа –  ждати. Тож ждіть!  

І першим ділом, я вирішила сама поговорити з 

Настаською. Як і казав князь, ще до зими,  вона, з всією 

родиною, перебралася до терему, який Ярослав збудував 
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біля замку.  А тут випала нагода. Ярослав по їхав на 

полювання. І  я наказала в ідвести мене до проклятого 

терема. В покоях, куди мене пропустила варта –  не 

насмілились не пустити! –  я побачила хлопчика.  

(Здивовано.)  

-  А хлопець  се чий же?  

 

З’являється Тінь 1 в образі няньки.  

 

Тінь 1 (Улесливо.) Се княжич,  бояриня  милостива…  

Княгиня Ольга. (Про себе.) Відповіла мені якась стара, що певно була 

йому за мамку.  (До Тіні 1.  Роздратовано . )  Я не  бояриня, а 

княгиня твоя! А княжич –  який  же се княжич?  

Тінь 1 Князя Ярослава –  Олег князь, княгине!  

Княгиня Ольга. У князя Ярослава один син –  Володимир, хіба ти не знаєш?  

Тінь 1 Так, Володимир від тебе, а Олег в ід Насті.  

Княгиня Ольга. Так се Чаргович? От смерди! І княжича собі зробили з  

смердовича  

Тінь 1 І смерд, і князь –  ус і з одно ї глини! Із глини  взяті,  в глину 

вернемось .  Всім рівні ми,  ділами різнимось . 

Княгиня Ольга. (Несамовито.) Як смієш мені перечити, стара гадюко?! У 

князя є один син! Мій! Народжений мною!  

Тінь 1 (З неприкритою іронією.) Княгиня ти прирожденна –  а 

забуваєш, видно, що по отцю столи спадають, не по 

матері.  

Княгиня Ольга. (Про себе.) Їй ніби приносило задоволення мене злити. 

Але останні її слова мене збентежили. Я перепитала 

вражено: «Столи?»  

Тінь 1. Така ти пишна, княгине, князівством твоїм –  а ділом його 

безчестиш! Ображаєш дитину беззахисну. І  не просто 

дитину –  а князя!  

Княгиня Ольга. В мене вже не знайшлося слів,  як тут до покоїв увійшла 

молода жінка.  Настаська… Вона… Ворог мій лютий…  

 

З’являється Тінь 2 в образі Настаськи.  

 

Тінь 2. Вітаємо, милостива княгине! Розгост ися, коли ласка твоя  

Княгиня Ольга. Я тут на сво їй землі скр ізь  у себе  і не на гостину до тебе  

прийшла! Уступися ,  аби  не  бачити мені тебе,  смердко !  

(Про себе. Розлючено.) А я вже себе не могла стримувати .  

Злість позбавляла мене розуму і ц і смерди користа лися 

цим –  знущаючись з мене ! 

Тінь 2. (З гідністю, достоїнством.) Таки  ти  в гостях у мене, 

княгине. І  я не  можу тобі сказати прикрого  слова на  твої 

речі,  бо ти гостя. А коли не  хочеш бачити  мене, я тебе 

силувати  не буду!  

 

Тінь 2 зникає.  Тінь 1 противно хіхікає…  

 

Княгиня Ольга. Вона з гідністю розвернулася, взяла за руку малого і … 

вийшла з покоїв,  залишивши мене з моїм гнівом і ще з 
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старою відьмою, що весело зирила на мене і мою 

безпомічність. У мене мову в ідібрало. Такого приниження 

я ще не знала. Смерть , т ільки смерть!. . .  Я все вирішила!  

 

Тінь 1 зникає.  

 

А наступного дня моє приниження довершував Ярослав.  

Він люто увірвався в мої поко ї з криком …  

 

З’являється Тінь 1 в образі князя Ярослава.  

 

Тінь 1. Як ти посміла! Мене безчестиш і сама осмішуєшся перед 

людьми!  

Княгиня Ольга. (Про себе.) Він ще щось кричав, але я,  не пам’ятаючи себе 

в ід злості,  йому в ідповіла .  

(До Тіні 1.) Хотіла побачити, де ти своїх наложниць і 

байстрят ховаєш, княже! І ти ж ще мені безчестям 

докоряєш? Хто би терпів таку наругу, як я –  де не 

обернусь,  скрізь повно твоїх  наложниць. Се  вдячність  за те 

все,  що бачив ти в ід  мого батька? Якби не в ін, то ти, з 

своїм батьком, понині би сиділи в Звенигороді! А Галича 

тобі б не бачити, як сво їх вух!  

Тінь 1. Ото й біда, що нічим більше похвалитися тобі,  як т ільки 

батьком. Авжеж ,  тільки  через батька,  через  нього  держу 

тебе у себе, живу з  тобою! Інакше  давно б у Суздалі 

кукувала  б.  Думаєш  легко  мені зносити  твою  вдачу милу,  

на красу твою  дивитись? Але  вже більше моєї терпеливост і  

нема! Більше я твоїм примхам годити не буду! Або  сиди 

тихо в  горниці сво їй –  аби  я тебе не  бачив і не  чув –  або 

накажу тобі коней готувати і вертайся з Богом до Суздаля ! 

Досить мені всього  того! 

Княгиня Ольга. І  сина з і мною до Суздаля  по волость  відправляєш? 

Тінь 1. (Спокійно.) Сина? Ні,  навіщо? Для  моїх синів  знайдуться 

волості і тут. Земля  Галицька  велика.  

Княгиня Ольга. Багато у тебе синів?  

Тінь 1. Тільки два: Володимир і Олег.  

 

Тінь 1 зникає.  

 

Княгиня Ольга. Ну що ж, Ярославе, ти сам вибрав… Тепер мене вже ніхто 

і н ічого не зупинить. Тепер я знаю, що маю робити. Через 

кілька днів зустрілася з князем Святополком.  

 

З’являється Тінь 1.  

 

Готова я князю до боротьби. А ти, часом, не передумав?  

Тінь 1. Ні, княгине, життя не стало в ід Чаргових. Вони вже 

вершать суд над славним галицьким боярством. Вчора, 

Ярослав, з нашіптування старого Чарга, боярина 

Жирослава до поруба в ідправив. Бо на того смерди з 
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скаргою прийшли. Це ж як низько ми впали, княгине?  

Княгиня Ольга. А що ВОНА?  

Тінь 1. Мої люди кажуть, що плаче і просить кн язя, щоб відпустив 

її і малого назад до лісу. Бо їться… Каже, що тривожно їй і 

не хоче цієї напасті ні для себе, ні для малого. Хоче, щоб 

все було, як раніше. Щоб вони жили в лісі –  тихо, мирно, а 

князь до них щоб їздив.  

Княгиня Ольга. Ну, то тепер вже пізно плакати. Раніше треба було думати,  

коли князя на себе пускала…  

 

Тінь 1 зникає.  

 

Я очолила змову і тепер вже назад не відступлю.  

Буду мстити їм. Мстити за стид і ганьбу. І  рятувати 

державу.. .  Бо нещасна та держава, де влада не Богом 

призначена. А народжений в гріху ніколи не буде мати 

Божого Благословення! Він незаконний і влада його 

незаконна. Ніколи такій владі не будуть коритися піддані і 

н іколи її не визнають сус іди. А це смерть для держави… 

Ти цього, Настасько, не знала? А дарма… Твій нащадок –  

це смерть для Галицьких земель. Ти лиш купалася в 

любові князя і думала, що то вже є все.  Ні! Ти, як той 

метелик, полетіла на св ітло свічки, і не здогадалася, що 

той вогонь –  смертельний. Твоя любов –  погибель для 

князя. Цього ти не розуміла? Дурне дівчисько! Т и на владу 

замахнула? Смерди, що ви собі уявили? Світ переіначити? 

Смерть вам за це буде! І я – я, княгиня Ольга Юріївна –  

буду вершити її.  І  рука моя не задрижить, в душі сумніви 

не з’являться, в серці жалю не буде… Так я собі думала. І  

на це був у мене готовий план.  

Я, разом з сином Володимиром і відданими 

боярами, яких очолив воєвода Костянтин Сірославич,  

втечу під покров Великого князя Польського Болеслава 

Кучерявого. Це відчайдушний і сильний хід.  Втеча 

законної жінки, яку зневажили і зрадили, завжди викличе в  

народі співчуття і розуміння. І  осудження чоловіка, якою 

би шаною він не користувався.  

Розчарував мене мій син - Володимир. Коли повідомила 

йому, що треба т ікати, в ін якось байдуже так –  треба, то 

треба. Єдине, що його цікавило, чи будуть там … 

розваги… Господи, це не мій син! Лінюх і слабодух!  

Готовий коритися перед всіма, аби лиш його залишили в 

спокої… Я не пізнаю своєї крові!  

 

З’являється Тінь 2.  

 

(Шаленіючи кричить.) Ні, не моя се кров! Я б на твоїм 

місці рвалась би до боротьби, прагнула звес ти бій з  

кривдниками сво їми, своїми руками їх з ім’яти, сво їми 

ногами потоптати, упитися помстою своєю!  

Тінь 2. (Байдуже.) Гаразд, гаразд… Ти лиш не кричи, а то мене 
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голова, від твого крику, болить.  

 

Тінь 2 зникає.  

 

Княгиня Ольга. (Розчаровано.) Господи, у що перетворюється кров 

Рюриковичів? І як воно далі буде з таким «відчайдухом»? 

З такими невеселими думками покидала я Галич.  

(Пауза.)  Князь Святополк, який залишився біля 

Ярослава, як мої руки і вуха, доповідав, що моя втеча на 

князя жодного впливу не ма ла. Він, як божевільний, 

продовжував насолоджуватись коханням тієї смердки. Але 

Галич почав потрохи бунтувати. Люди засуджували 

Ярослава за його поводження з законною жінкою і 

законним сином. Мій план вдавався!  

Дев’ять місяців ми прожили на чужині.  Чекали 

свого часу. І  він наступив. Прийшла весна. І прийшла вона 

з небаченою досі повінню. На людей вийшла з берег ів  

Дністра велика біда. В Галичі з ’явилися чутки, що то кара 

Господня на місто, де царює дух розпусти і беззаконня. 

Ширився поголос, що Настаська в ідьма, яка причарувала 

князя і наслала біду на місто і його мешканців. І  місто 

повірило і повстало…  

 

Наростає шум  людської юрби.  

 

Ми отримали вістку в ід Святополка, що князя 

Ярослава захопили і закрили в його палатах. Всіх 

Чаргових –  убито. А ворог мій Настаська схоплена і чекає 

суду.  

В той же день ми з Володимиром поїхали до 

Галича. Місто зустріло мене знову дощем. Першим ділом, 

поїхали ми до проклятого терему. На подвір’ї –  трупи 

Чаргових та їхніх дворових. Ось вам, смерди, влада! Їжте 

тепер її досхочу! В покоях Настаськи люди… Побачила і 

її.  Т і ж великі очі,  та ж хвороблива білизна лиця. Руки 

зв’язані,  сорочка подерта… А поруч –   наляканий 

байстрюк…  

 

З’являється Тінь 2 в образі Настаськи і Тінь 1 в образі 

князя Святополка.  

 

Тінь 1. Княгиню  пустіть! Дорогу дайте! (Тінь 1 штовхає Тінь 2 в  

спину.) Іди  ж, поклонись  княгині,  розпуснице! 

Тінь 2. Вступіться, ви не смієте мене штовхати!  

Княгиня Ольга. (Про себе.) Я вийшла наперед. Мене побачив князь 

Святополк.  

Тінь 1. Здорова вернула, княгине!  

Княгиня Ольга. Справився, княже!  

Тінь 1. (Весело.) Все так, як тобі казали: князя спіймали, Чаргових 

приятелів повбивали, а се тобі Настаська  –  ворог твій, у 

твоїй волі,  княгине  
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Княгиня Ольга. (Роздратовано.) Що, догралася, сучко? Ти, чарівнице зла,  

все то твої бісовські діла!  

Тінь 2. (Гордо, з достоїнством.) Бог хай заборонить  тобі! Я не  

чарівниця і н іяких чарів  не знаю.  

Княгиня Ольга. (Шаленіючи, не тямить себе.) Брешеш! Чим, як не чарами -

наговорами – чи хто їх знає  ту бісовську вашу силу –  

могла  затьмити очі й розум усім? Чарівниця вона, і 

знищити її треба, як годиться чарівницю –  спалити з її  

бісовським виродком! Беріть  се  гадюче насіння .  Кладіть  

його теж в  огонь! 

Тінь 1. Ні, княжича не  можна, княгине!  

Княгиня Ольга. (Сердито.) Якого княжича, чи ти в умі,  княже?  

Тінь 2. (З мольбою) Княже ,  молю тебе, благаю -  заступи  

його ! Дитя ще зовсім –  нікому і н ічого не винне. Мене 

карайте! Мене! Я до цього готова, я цього давно чекала… 

А його пощадіть!  

Тінь 1. (Твердо.) Це княжа кров, княгине. Не гоже її проливати .  

(Віддає наказ.)  В темницю його, а її –  на вогонь! 

Княгиня Ольга. (Про себе.) Тут же дужі руки вхопили Настаську і 

поволокли. Дитина, аж зайшлася плачем …  

Плач дитини. Мамо ! Мамусю! Куди беруть  мою маму?! Татку, татку! Де 

мій тато? Мені страшно, мамо!  

Княгиня Ольга. (Затуляє вуха. Важко зітхає.) Вмирати буду, а плач цієї 

дитини буде у вухах.. .  

Тінь 2. (Схлипуючи.) Синку, не плач… Тато вернеться… Не плач,  

синку, не плач…  

Княгиня Ольга. Раз за разом повторювала схлипуючи Настаська, яку вже 

виводили за двері.  (Пауза . )   

Перед замком готували огнище. Якраз перед 

в ікнами палат Ярослава. Що ж, князю, дивися! Дивися 

тепер, як я  знищую все, що мало для тебе ціну. Бачиш 

свою смердку? Дивися! Глянула на Настаську. Спочатк у 

вона тривожно оглядалася, сльози котилися по щокам. А 

як її малого наказав Святополк забрати з місця страти –  

вона враз заспокоїлась. Тільки щось шепотіла беззвучно, 

не в ідводячи погляду з місця, де присуджено було їй  

згинути.  

- Що, сучко, страшно, - глузливо спитала я.  Мені 

хотілося побачити її страх, почути  її моління про пощаду,  

прагнула щоб вона впала на коліна. Хотіла, щоб все це 

побачив в ін… Але вона… Сумно подивилась на мене…  

Тінь 2. (Сумно, але без страху.) Ні, не страшно. Готова була до 

цього –  знала, що в ічно це тривати не буде. А тебе, 

княгине, шкода мені.  Це ти не мене страчуєш… Кохання 

моє хочеш спалити. А даремно –  воно безсмертне, воно 

в ічне. Воно Богом дано, як найбільше щастя, яке може 

подарувати Всевишній. Шкода тебе, бо ніколи ти цього не 

знала, обділив тебе Бог цим, княгине.  

Княгиня Ольга. І раптом мені стало сумно -сумно. Ось так просто, ця 

смердка, розповіла про мою найбільше таємницю, яку я 

оберігала в ід цілого світу і навіть від само ї себе. Яка 
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держава? Яка влада? Причому тут це? Це про людське око. 

А справжня таємниця… За себе я мстила,  за загублену в  

собі жінку, в житті яко ї були тільки розчарування і 

зневага. І  що зміниться з смертю Настаськи? Нічого, бо 

життя вже прожито. Сумно мені,  сумно… А тим часом, 

Настаську прив’язали до стовпа і обклали сухим хмизом і 

соломою.  

 

Сцена заливається багряним світлом.  

 

Я дивилася на її горде і непереможене обличчя, доки його 

не поцілували перші язики полум’я. Відвернулась…  

 

Чується страшний крик болю.  

 

Люди почали хреститися і плакати…  

 

Крики і лемент людей на площі: «Сама винувата… Сама 

винувата…»  

 

Сама винувата… Сама винувата…  Люди, люди… Як 

розбійники, на великій дорозі,  знали, що зробили зле, але 

шукали для себе виправдання:  

-  Сама винувата… Сама…  

Настаська перестала кричати –  зробив вогонь свою 

справу. Я поглянула на її почорнівше тіло, на пониклу  

голову, охоплену полум’ям… Сумно мені… А потім бояри 

приволокли князя. Трясучим від страху голосом вимагали, 

щоб він поцілував хрест і поклявся, що не буде мстити їм 

–  о, Боже, ось, що їх найбільше хвилювало! –  і що буде з і 

мною жити… Сміх один –  жити, як  з жінкою… І він:  

принижений, наляканий, розгублений –  щось там цілував, 

щось там клявся… Сумно мені… Груди туга розпирає… 

Все і всі мені видались таким маленькими, таким 

незначними, порівняно з тією, що догорала на ватрі.  

Сумно…  

 

Тіні зникають.  

 

Князь Ярослав дуже швидко забув за свої обіцянки 

і клятви. Після того страшного дня це вже був інший 

володар. Він махнув рукою на своє князівство –  Галич 

почав занепадати. Єдине, що його цікавило –  це помста за 

кров Настаськи. Один за одним відправляв в ін в кращий 

світ бояр, що повстали супроти нього. Ну, а я… А мене і 

сина Володимира він, взагалі,  прогнав з Галича, як 

бездомних псів.   

 

З’являється Тінь 1 в образі князя Ярослава.  
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Тінь 1. (Гірко.) Ти, княгине, розумієш, що тепер до віку між нами 

буде стояти Настя… Ти думала, що вбиваєш її,  а вбила 

мене. Немає більше того Ярослава, якого ти знала. Немає і 

більше ніколи не буде. А тому нещасному, що ще жевріє 

на цім білім світ і,  н і ти, ні тв ій син не потрібні.   

 

Тінь зникає.  

 

Княгиня Ольга. І ми поїхали з Володимиром  в Луцьк, до князя Романа 

Мстиславовича. Але грізний оклик князя Ярослава і князь 

Роман, потупивши очі,  порадив нам шукати притулку в  

інших землях. По їхали в Торчеськ –  до брата князя 

Михайла. І  тут для нас не було місця… І нарешті,  нас 

прихистив брат князь Всеволод у Володимирі-на-Клязьмі.  

А тепер ось, цей монастир в Суздалі… Мій любимий син, 

мій Володимир –  зрадив мене. Йому обридли поневіряння 

чужиною і в ін запросився у батька до дому. Той, поклав 

йому кілька умов –  основною з яких, було визнання 

Володимиром прав  Олега на Галицьку землю. (Гірко.) 

Володимир погодився на все… Ні, не мій се син, не моя се 

кров… А втім, яке я маю право його судити? Я з сво їм 

життям розібратись не змогла, а пробую щось вирішити в 

чужому.  

(Пауза.) Мій земний шлях підходить до кінця.  

Знаю це, в ідчуваю. Тут, в цьому суздальському монастирі,  

і закриються мо ї очі.  Вчора мені наснилася моя покійна 

мама. Прийшла до мене, як тоді,  коли сватався князь 

Ярослав.  

 

З’являється Тінь 2 в образі матері.  

 

(До Тіні 2.) Мама, мамо, що ж ти сказала неправду, що 

любові не існує, що то тільки видумки, що то тільки 

гріховна пристрасть?  

Тінь 2. А що мала тобі казати, доню?  

Княгиня Ольга. Правду, мамо!  

Тінь 2. Правду? Яку? Що для нас її,  справді,  не існує? Що за те,  

що кожна смердка може отримати з адарма, нам 

приходиться платити найбільшу плату?  

Княгиня Ольга. Але чому, мамо, чому?  

Тінь 2. Напевно тому, що любов прагне волі… В неволі вона не 

живе.  

Княгиня Ольга. Невже ми невільні,  мамо?  

Тінь 2. Ні, доню… Наш обов’язок є нашими колодками, нашими 

кайданами.  

Княгиня Ольга. Але чому так несправедливо, мамо?  

Тінь 2. Така наша доля, доню…  

 

Тінь 2 зникає.  
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Княгиня Ольга. Так, мій земний путь закінчується… Ще трохи, ще трохи… 

І доведеться стати перед Судом Всевишнього. Чи боюся 

цього суду? Ні… Напевно , що ні.  Що мені станеться? 

Кара? Не боюся кари, бо відбула покарання ще в цьому 

житті.  Страшне покарання в ідбула… Іншим вже й не 

налякаєш. Не дав мені Бог найосновнішого –  не подарував 

любові.  Тако ї,  за яку у вогонь, за яку на смерть .  Тако ї,  яку 

в ін дарував Настасьці…  

(Гірко зітхає.)  Скоро всьому буде кінець. А я 

молюся… Молюся, молюся… За душ і грішні … ворогів 

моїх –  Настаськи і Ярослава…  

 

Ольга Юріївна стає на коліна і починає 

молитися…  

Затемнення.  

 

Кінець  

м. Коломия, 2017-2018 р.р. 
 

Я, ЮЗЮК Ігор Юрійович, погоджуюсь на публікацію своєї п'єси на сайті  

«UKRDRAMAHUB»  та на вільний доступ до неї усіх бажаючих. Будь-яке використання 

моїх текстів можливе тільки за згодою зі мною. 

                                                                                                  Юзюк І. Ю. 

 


