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РОБИ ЩО ХОЧ… 

 

Франсуа Рабле. Життя Ґарґантюа та 

Пантаґрюеля.  

                                                                                             

Дійові особи 
 

ВОЛТЕР ДЮРАНТІ – англо-американський журналіст, керівник московського бюро газети 

                      «Нью-Йорк Таймс», помітно кульгає на ліву ногу (ліва нога                                         

ампутована, в зв’язку з чим використовує протез), в 1 картині – 43 

роки;   

КАТЕРИНА МАЛЬЦЕВА – секретарка Дюранті, агент Економічного управління ОДПУ 

СРСР під псевдонімом «Анонім», миловидна блондинка, в 1 картині – 

28 років. 

 

При написанні п’єси використано архівні матеріали НКВС – КДБ СРСР, газетні 

публікації, інтерв’ю журналістів Волтера Дюранті, Гарета Джонса, Малкольма Маґґеріджа, 

Юджина Лайонс, твори мага Алістера Кроулі. 

Події відбуваються у 1920 – 30 роках, в Москві, у квартирі Дюранті. 

 

1 ДІЯ 

1 картина (1927 рік) 

 

Архівне 1 

  

На сцені Катерина. 

 

Катерина. (Читає. Беземоційно.)  Шифртелеграма.  

Цілком таємно.  

Народному комісару із закордонних справ СРСР Чичеріну.  

Дюранті в цей приїзд до Нью-Йорка поводився особливо дружньо. 

На одному з сніданків з банкірами в Нью-Йорку виступив з 

промовою, в якій (до речі кажучи, будучи у не зовсім тверезому 

вигляді, що з ним трапляється все частіше) без сорому лаяв 

американців за провінціалізм, за захоплення внутрішнім 

політиканством, за недооцінку успіхів СРСР і значення торгівлі з 

ним. Статті його Вам відомі. Дюранті розуміє, що СРСР може 

скласти його славу і що зовсім від Москви він не може 

відмовитися. Надання йому пристойної квартири замість 

нинішнього неподобства безсумнівно прикувало б його більшою 

мірою до Москви. Дуже прошу Вас серйозно зайнятися цим 

питанням. Значення Дюранті для нас тут, як і раніше величезне, в 

Москві ми його явно недооцінюємо.  

Завідувач відділу преси та інформації Народного комісаріату 

закордонних справ Костянтин Уманський. 

 

На сцені з’являється Дюранті. 

 

Дюранті. Доброго дня, миле створіння. Якщо не помиляюсь, це моя нова 

квартира і хотілось би знати що ви тут робите? 

Катерина. Товариш Волтер Дюранті? 

Дюранті. (Дещо саркастично.) Ну, якщо бути точним, то, взагалі, містер. 

Містер Дюранті! Розумію, це дещо по капіталістичному… Ну, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81
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справді, що таке оцей ваш «містер»? Суцільна експлуатація і 

пригнічення негрів. Тому, краще товариш, … звісно… Товариш… 

Волтер Дюранті до ваших послуг. 

Катерина. Я Катерина Мальцева. Вас мали попередити, товаришу Дюранті.  

Дюранті. Ах, зрозумів! Ви мій секретар? 

Катерина. Так. 

Дюранті. Попереджали… Попереджали, що радянська влада товаришу 

Дюранті дарує особистого секретаря… Квартиру на Ординці, 

машину, прислугу і секретаря. А тут, виявляється, секретарка. 

Чарівна і приваблива. Хороший подарунок. 

Катерина. Ви неправильно зрозуміли. Я не подарунок! Коло моїх обов’язків… 

Дюранті. (Перебиває.) І що входить в коло ваших обов’язків, Катю? 

Катерина. Виконання доручень. Організація зустрічей. Керівництво 

прислугою, листування, пошта… 

Дюранті. (Нагло.) А спати зі мною будете? 

Катерина. (Дещо розгублено.) Тобто? 

Дюранті. Сексом будете займатися? 

Катерина. Ні, це не входить до кола моїх обов’язків. 

Дюранті. (Сміється.) Ну, запевняю – входить. Входить! Просто, вам це якось 

неправильно пояснили, або забули сказати, товаришу Катерино. 

Уточніть це там, у своїх, будь ласка. 

Катерина. А ви безцеремонний, товаришу Дюранті. 

Дюранті. Я журналіст, Катерино. Моя професія вимагає точності, 

лаконічності, ясності. Зрозуміло вам? (Саркастично.) А шпигувати 

будете? 

Катерина. Не розумію – про що ви? 

Дюранті. Хто мене веде? Розвідка? Контррозвідка? Хто ваші куратори, 

звідки? 

Катерина. Ви помиляєтесь… Що ви собі дозволяєте? 

Дюранті. (Зітхає.) Не звертайте уваги. Це я так жартую. Інколи. Справді, 

навіщо за мною стежити? Це безглуздо. Волтер Дюранті завжди 

робить те, що хоче. Це його основний життєвий принцип. І для 

того, щоб мати Волтера Дюранті серед друзів, потрібно просто 

знати чого він бажає… Знати і задовольняти його бажання і жодних 

проблем. 

Катерина. Буду мати на увазі. 

Дюранті. А що це за люди у квартирі? 

Катерина. Це ваша прислуга: куховарка і водій. 

Дюранті. (Захоплено.) У мене вже є автомобіль? 

Катерина. Так, вам виділений автомобіль «Каділлак» 

Дюранті. (Радісно.) Катерино, ви хочете сказати, що отой чудовий темно-

синій красень, який стоїть біля під’їзду, мій автомобіль? 

Катерина. Так. 

Дюранті. А отой молодий, сексуальний китаєць?... 

Катерина. Ваш водій. 

Дюранті. Чудово! Браво! Вміє, вміє радянська влада вгадувати бажання – 

нічого не скажеш. Що ж, покличте водія до мого кабінету. До речі, 

покажіть мені його – хочу бачити свій кабінет. 

Катерина. Гаразд. 

 

Йдуть зі сцени. 

Через якийсь час з’являється Катерина. 
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Архівне 2 

 

Катерина. (Читає.) Цілком таємно. Агентурне завдання № 1.  

Джерело: агент «Анонім».  

Текст завдання:  

«Вам необхідно встановити контакт з американським журналістом 

газети «Нью-Йорк Таймс» у Москві Волтером Дюранті, з метою 

контролю за його діями та поведінкою. Для виконання завдання ви 

призначаєтесь на посаду його особистого секретаря. Волтер 

Дюранті є одним із найвідоміших у світі журналістів, представляє 

всесвітньовідоме американське видання і підтримує контакти з 

впливовими представниками американської та європейської 

буржуазної бізнес-політичної еліти.  Він надзвичайно важливий для 

реалізації зовнішньої та внутрішньої політики Радянського Союзу. 

27 жовтня 1925 року Політбюро ЦК ВКПб прийняло рішення про 

примусову висилку Дюранті за межі СРСР за зловмисну брехню 

про діяльність Радянської влади. В результаті проведеної органами 

ОДПУ СРСР профілактичної бесіди Дюранті усвідомив 

помилковість своїх поглядів. З врахуванням його щирого каяття  

Політбюро ЦК ВКПб прийняло рішення про скасування щодо 

нього примусової висилки за межі СРСР. Ви маєте розуміти, що 

кінцевим результатом завдання є такий рівень взаємовідносин з 

Дюранті, який забезпечить ваш повний контроль над ним і 

можливість беззастережного впливу на його рішення та дії. Вам 

дозволяються всі можливі методи впливу і роботи, без застережень. 

Основним критерієм є якість виконання завдання. Єдиною умовою 

є необхідність узгодження всіх ваших дій з офіцером куратором 

ОДПУ. Оперативний зв’язок підтримувати встановленим порядком.  

Завдання довів начальник 5 відділення Економічного управління 

ОДПУ СРСР Міронов.» 

 

З’являється Дюранті. 

 

Дюранті. (Сміється.) Катю, що ж ви так вискочили з кабінету, ніби вас 

ошпарили?  

Катерина. (Сердито.) Це гидко! 

Дюранті. Що такого гидкого побачили? 

Катерина. (Істерично.) Ви його торкалися! 

Дюранті. Торкався… 

Катерина. Ви його … пестили! 

Дюранті. І що? (Інтимно.) Дуже симпатичний хлопчина, скажу вам. І дуже 

податливий… Такі пружні сідниці, такі сильні і мускулисті руки…  

Обожнюю!  

Катерина. Товаришу Дюранті, припиніть! 

Дюранті. (Сміється.) Який щирий і чудовий гнів, Катю! Мені здається, що 

вас просто завела ця ситуація…  

Катерина. Ні, мені це неприємно. 

Дюранті. (Намагається збентежити жінку, дивлячись на неї пильним і 

зухвалим поглядом.) Не брешіть! Я бачив ваші очі. Бачив, з якою 

заздрістю дивилась на цього китайця коли я мацав його сідниці. 

Хотілось бути на його місці? Тільки чесно, га? 

Катерина. Ні… 

Дюранті. Неправда.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81
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Катерина. Ні… 

Дюранті. Ви закомплексовані, Катю. Це неправильно. Людина має бути 

вільною у прояві своїх бажань. Геть всі забобони і обмеження! Чи 

не цього вас вчить радянська влада? Ви пам’ятаєте що казала 

комуністка Калантай? Тільки секс без зобов'язань дасть жінкам 

змогу захищати свою особистість в суспільстві, де домінують 

чоловіки. Здається, так? А її теорія «склянки води»? Задовольнити 

сексуальну потребу так просто, як випити склянку води. Геніально! 

Катерина. Ленін критикував цю теорію.  

Дюранті. (Сміється.) Ленін… Він же був імпотентом, тож жінки йому були 

тільки товаришами по боротьбі. Не найкраще і не найприємніше їх 

застосування, погодьтесь. 

Катерина. Ви мене провокуєте на контрреволюцію, товаришу Дюранті? 

Дюранті. Провокую… Тільки не на контрреволюцію, а на здорове і 

правильне сприйняття життя, Катю. 

Катерина. У нас зараз інші погляди на ці всі питання. 

Дюранті. (Глузливо.) Знаю, знаю… Читав про статеві заповіді пролетаріату у 

вашого Залкінда. Маячня повна, Катю! Зав’язати член у вузлик – не 

найкраща ідея. 

Катерина. (Пауза.) І тримати вічно закоркованою пляшку – теж… 

Дюранті. (Вражено.) О-о-о, які біси у вас сидять, Катюшо. Скажіть, будь 

ласка… Мені це подобається ... гм-гм… (Зухвало.) А я вам?... Як?... 

Подобаюсь? 

Катерина. Ні. 

Дюранті. (Сміється.) Напевно, я вас дещо шокую? 

Катерина. Трохи є. 

Дюранті. Звикайте! Я завжди роблю те що хочу і кажу те що хочу. Для мене 

немає правил і заборон. Жодних! Я до Москви приїхав, бо тут 

скасували брехливого і облудливого бога, скасували нудотні 

прикидання і лицемірство. Як сказав мені один мій товариш: 

(Пафосно.) ти їдеш до народу, який зруйнував храми старого бога 

минулої епохи і поставив п’ятикутні зірки магії на своїй найбільшій 

святині – Кремлі! Тому звикайте – я непередбачуваний,  

непрогнозований, я імпульсивний. Зараз ви, Катю, і той водій-

китаєць викликали у мене бажання сексу – і я кажу про секс. Ось 

так запросто кажу: я хочу сексу! 

Катерина. А якщо викличу бажання вбити мене? 

Дюранті. Що ж, тоді вам не пощастило – я вб’ю. 

Катерина. (Зітхає.) Сподіваюсь, до цього не дійде. 

Дюранті. Сподіваюсь. Сподіваюсь, будете чемною дівчинкою. Таких я 

люблю. 

Катерина. Буду старатись. 

Дюранті. Старайтесь. Знаєте, Катю, коли я жив в Парижі – це ще до війни – у 

мене був товариш. Звали його Алістер Кроулі. Не чули про такого? 

Катерина. Ні. 

Дюранті. Це цікавий чоловік. Він відомий у світі маг, створив свою релігію – 

Телема.  

Катерина. Що ще за Телема? Не чула про таку. 

Дюранті. Дуже зручна релігія! Я – є бог… Мається на увазі, я, як людина, є 

бог. І мої бажання – це бажання бога. І це є найвищий, і 

найосновніший закон буття, Катю. 

Катерина. Ви – бог, я – бог, ще хтось – бог. Мільйони, чи мільярди богів. І у 

кожного свої бажання. І як тут бути? Як звести їх докупи? 
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Дюранті. Не треба нічого докупи зводити. Переможуть бажання 

найрозумнішого, найхитрішого, найнаполегливішого… Словом, 

найсильнішого. А слабаку нема чого в боги пертися, нема чого 

бажаннями своїми розкидатися. 

Катерина. Неправильно це, товаришу Дюранті. Наша революція якраз і 

покликана мільйони оцих, по-вашому, слабаків зробити сильними і 

щасливими. Для нас немає індивідуального, чи персонального 

щастя. Наше щастя – це щастя всіх. 

Дюранті (Сміється.) Гаразд, Катю. Не буду сперечатись. Поживемо – 

побачимо результати. Я радий буду визнати свою помилку. 

Катерина. (Сердито.) Дурень ваш цей Кроулі. Дурень і контрреволюціонер… 

Дюранті. (Весело сміється.) Ну просто чудово! Яке чудо цей ваш 

пролетарський максималізм. Але, миле створіння, Алістер був 

швидше революціонером, який вщент розгромив традиційного 

бога, який відверто називав речі своїми іменами, який зухвало 

кинув виклик суспільному лицемірству. Я, наприклад, любив з 

ними всіма спілкуватись – з Алістером і його послідовниками. Ці 

хлопці накурившись опіуму інколи такі чудеса витворяли, що 

незручно і згадувати. 

Катерина. Якісь непристойності, напевно? Той не згадуйте. 

Дюранті. Ці спогади, Катю, збуджують. Скажіть, у вас був сексуальний 

досвід? Чи ви ще, боронь боже, незайманка? 

Катерина. Навіщо вам це? 

Дюранті. Катю, постарайтесь відповідати на мої запитання точно і не 

намагайтесь їх заперечувати. Я це не люблю. 

Катерина. (Пауза. Тихо.) Був. 

Дюранті. (Дещо здивовано.) О, чудово, чудово, Катю. Розмерзайтесь! Мені це 

імпонує. Ну, якщо ви з досвідом, тоді мене зрозумієте. Кроулі  з 

хлопцями займалися магією: викликали богів своїх. Здається, 

Юпітера і Меркурія. 

Катерина. Які ще Юпітери і Меркурії? Ви кепкуєте наді мною? 

Дюранті. Ні, Катю, я серйозно. Розумію вас. Як справжня пролетарка ви не 

вірите у жодних богів…  

Катерина. (Рішуче, переконливо.) Ні, ми не віримо у жодних богів. 

Дюранті. Тому вам важко повірити, що є люди для яких богами є Юпітери, 

Меркурії і багато-багато іншої чортівні. Але так є. 

Катерина. І що ці Юпітери? 

Дюранті. Ну, Юпітери ще тільки мали з’явитись. Для цього їх, власне, і  

викликали. Але… (Таємниче.) Спочатку Кроулі, як великий маг, 

мав отримати причастя від жерця. Знаєте що це за ритуал? 

Катерина. Ні. 

Дюранті. Кроулі ставав ось так… (Дюранті стає нацапки.) Жрець 

прилаштовувався позаду… І… Здогадуєтесь, що далі? 

Катерина. (Гидливо.) Ні….  

Дюранті. І довбав зад Кроулі з усім жрецьким завзяттям. (Голосно сміється) 

Катерина. Фу... 

Дюранті. А хто був жрецем? Здогадуєтесь? 

Катерина. Ні-ні… 

Дюранті. Так-так… Ваш покірний слуга. І шпетав я його доки йому не 

з’являвся отой самий Юпітер. (Сміється.) І таки часто з’являвся. 

Ніде правди діти – я любого бога … дістану. 

Катерина. Як це огидно! 

Дюранті. Чому огидно? Це добре! Весело. Цікавий досвід. Хороший секс. 
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Справжня революція! А ви, до речі, Кроулі контрреволюціонером 

називаєте. Під час оргазму я мав вигукувати написаний мною вірш. 

Вірш був на латині, а переклад, приблизно, такий: 

(Кепкуючи. Імітуючи екстаз.) Як маг омиває хлопчика пінливим 

насінням, 

Поки інший в своїй насолоді приймає води, 

Так ти, Всемогутній Юпітере, Царю людей і богів, 

Ороси своїх рабів зливою злата твого. 

(Пауза.) Захоплююче, правда?  

Катерина. Навіщо ви мені це розповідаєте, містере Дюранті? 

Дюранті. Навіщо? Просто хочу щоб ви зрозуміли, до якої непересічної і 

непростої людини попали на роботу. Це ще тільки квіточки. Ягідки 

попереду! Думайте, чи потрібно вам це все. Бачите, я відвертий з 

вами. 

Катерина. Мені потрібна ця робота. 

Дюранті. Навіщо? 

Катерина. Я закінчила робфак, потім інститут… Факультет іноземних мов. 

Добре знаю англійську. Якщо я вам не підійду - у мене не багатий 

вибір: або йти рити метро, або їхати з Москви десь в провінцію. А у 

мене матір хвора. Одна. Я мушу бути тут. 

Дюранті. Зрозуміло. Ваші аргументи мені зрозумілі. Думаю, ми 

спрацюємось. 

Катерина. Дякую. Коли ви будете вечеряти, товаришу Дюранті? І що будете 

їсти? Мені треба дати розпорядження куховарці. 

Дюранті. Ми не будемо вечеряти дома.  

Катерина. Ми? 

Дюранті. Так. Ви ж моя секретарка? І я вимагаю, щоб ви супроводжували 

мене. 

Катерина. Куди? 

Дюранті. На вечірку. Мій колега Юджин Лайонс дає вечірку з нагоди дня 

Хелловіна. 

Катерина. Це що за день такий? 

Дюранті. Дурниці - чортівня всяка. Американська забава: одягають костюми, 

маски і лякають одні одних. (Пауза.) До речі, у мене з’явилась ідея! 

Ви, Катю, одягнетесь як чекіст: шкірянка, червона косинка і все 

таке інше… Шкода, маузера немає. Ото налякаєте ту боязливу 

зграю. (Сміється.) ЧК – це їм не дурнуваті маски. 

Катерина. Як скажете. 

Дюранті. Чудово. Мені подобається ваш настрій. Він хороший. Значить, 

вирішено – вечеряти будемо в гостях. І треба подумати над своїм 

костюмом. Гм… Може, нарядитися у «кроулівського жерця»? Як 

гадаєте, Катю? Буде дуже весело… (Голосно сміється.) 

 

Катерина залишає сцену. 

 

Архівне 3 
 

Дюранті. (Читає) Товаришу Сталін! До вас звертається кореспондент газети 

«Нью-Йорк Таймс» Волтер Дюранті. Я працюю в Москві з 1922 

року. Весь цей час, я намагався чесним і об’єктивним чином 

висвітлювати для моїх американських читачів складні і епохальні 

процеси будівництва нового життя у вашій прекрасній країні. Мою 

чесність і об’єктивність може підтвердити відділ преси Народного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81
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комісаріату закордонних справ. Смію стверджувати, що для 

багатьох за кордоном ситуація у вашій країні залишається 

невідомою. І що найгірше, ваше становище є у великій мірі 

неправильно інтерпретованим і незрозумілим. Я гадаю, що було б 

правильно зараз дати справжні факти до аналізу стану справи. Тому 

прошу вас про інтерв’ю. Товаришу Сталін, коли я був в Америці 

минулої весни, мене приймали президент Кулідж, пан Гувер, пан 

Келлог, сенатор Бор та інші політики і бізнесмени для 

конфіденційного обговорення російських справ. Кажу це не задля 

особистого вихваляння, а просто для того, щоб переконати Вас у 

тому, що будь-яке повідомлення, яке Ви побажаєте зробити мені, 

буде зустрінуте з серйозною і гідною увагою в Сполучених Штатах. 

З повагою, кореспондент газети «Нью-Йорк Таймс» у Москві 

Волтер Дюранті.  

 

Затемнення. 

 

2 картина (1932 рік) 

 

Архівне 4 

 

 На сцені Катерина. 

 

Катерина. (Читає.) Цілком таємно. Агентурне повідомлення.  

Джерело: агент «Анонім».  

Прийняв: помічник начальника Економічного управління ОДПУ 

СРСР Міронов. 

Джерело повідомляє, що виконуючи завдання отримало 

інформацію щодо реакції американського журналіста Волтера 

Дюранті на інтерв’ю з товаришем Сталіним. За словами Дюранті 

товариш Сталін неймовірно вразив його. Дюранті пішов під 

сильним враженням бесіди, стомлений - як він сказав - як би після 

значного фізичного напруження. Він спочатку вирішив дати три 

телеграми: перша –  про особистість товариша Сталіна; друга – 

спільне європейське становище і третя – відносини СРСР і США. 

Однак, обмінявшись телеграмами з європейським директором 

"Нью-Йорк таймс", він вирішив зараз же дати дві телеграми - одну 

про Європу, Америку та СРСР з невеликими штрихами, що 

відносяться до особистості співрозмовника, і іншу - вже спеціально 

присвячену портретній замальовці товариша Сталіна – жанр, в 

якому Дюранті особливо хороший. Як передавав джерелу один 

іноземний кореспондент, вони дуже здивовані тим, як різняться 

враження про бесіду з товаришем Сталіним у Лайонса і Дюранті. 

Перший передає свої враження як від зустрічі з простою, 

добродушною, майже наївною людиною. Дюранті ж говорить про 

велику, концентровану, майже похмуру силу.  

Агент «Анонім».  

Резолюція керівника: «Джерелу рекомендовано взяти під 

особливий контроль підготовку об’єктом матеріалів по бесіді з 

товаришем Сталіним. Необхідно отримати чернетки статті до того, 

як вона буде передана за кордон. Джерело має спонукати Дюранті 

відмовитись в статті від епітетів на кшталт «похмурої сили» та 

інших, які можуть бути неправильно трактовані зарубіжним 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81
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читачем. Міронов.». 

 

На сцені з’являється збуджений і веселий Дюранті. 

 

Дюранті. (Радісно.) Катюшо! Катюшенько! Нарешті! Сталося!  

Катерина. (Дещо холодно.) І що ж сталося? Що за радість така? 

Дюранті. Тільки що отримав телеграму з Штатів. 

Катерина. І що там? 

Дюранті. Що там?... Перемога!. Мені присвоїли Пулітцерівську премію! 

Знаєш що це таке? 

Катерина. Не знаю. А що це таке? 

Дюранті. Ну, це найвища відзнака в журналістиці. Щось на кшталт вашого 

ордена Леніна. 

Катерина. А-а-а, зрозуміло… Вітаю… І що, великі гроші за неї дають? 

Дюранті. Непогані. Десять тисяч доларів. 

Катерина. Це скільки на наші? 

Дюранті. (Задумався.) Тисяч двадцять на торгсинівські. 

Катерина. Це ж скільки карбованців? 

Дюранті. Не знаю – тисяч сорок – п’ятдесят… 

Катерина. Чудово… Отже гроші у тебе є. 

Дюранті. (Дещо роздратовано.) Є і що? 

Катерина. А то, що мені гроші на дитину потрібні. На твою дитину! 

Дюранті. (Нервово.) Не кажи мені за дитину! Нічого мені не кажи! Я тобі 

казав, що не люблю дітей, що не хочу дітей, що не хочу нічого за 

них чути! 

Катерина. Ах, паразит який – подивіться на нього! Чути він не хоче! То що я 

тепер маю Мішеньку назад заштовхати. Га?! 

Дюранті. Я тобі казав, що не треба його родити. Казав? 

Катерина. А я тобі казала, що не треба в мене кінчати! Але ти ніколи про мене 

не думав. Ніколи мене не слухав! Махав членом як батогом – 

наліво-направо. 

Дюранті. Все, мені це обридло! Твої вічні претензії, твої вічні невдоволення. 

Ти маєш це припинити! 

Катерина. Чудово! Тоді я залишаю тебе. Обрид ти мені і твоя робота! 

Дюранті. Як у вас кажуть? Скатертю дорога? Широкою, великою скатертю 

вам ця дорога! Ад’ю! 

Катерина. (Спокійно.) Гаразд, домовились. 

 

Катерина йде з сцени. 

 

Архівне 5 

 

Дюранті. (Читає. Урочисто.)  «Вірш про Красну площу» . Для газети Нью-

Йорк Таймс. Автор Волтер Дюранті. 

По одній стороні Красної площі височіють скелі 

кремлівських стін, 

Дві вежі з воротами і вежа посередині. 

І під нею - щось-дивне, дивне і нове - 

Брила червоного мармуру, як древній храм Майї, 

Біля самої стіни, досконала в кольорі і лініях 

Могила Леніна. 

Ленін мислив про світ під одним червоним прапором, 

Червоним, як кров, як пурпур, як сонце, що сходить, 
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Як червоний прапор СРСР, що майорить над 

кремлівськими баштами. 

І кожен день приходять прочани побачити Леніна. 

Кожен день повільно рухається черга, тисячі - кожен день. 

І в сніг, і в дощ, і під сонцем стоять очікують. 

Якщо ви не вірите в майбутнє Росії, 

Якщо ви думаєте, що її труднощі означають загибель, 

Те погляньте на Красну площу, на рівний граніт бруківки, 

Що змінив колишній кругляк. На її широкий, відкритий 

вхід, 

Що змінив давню арку і маленьку капличку, 

Маленької каплички Іверської - ворота на Красну площу, - 

Чи не більше газетного кіоску на паризьких бульварах, 

Але священну, як Нотр Дам. 

Тут царі молилися про перемогу старої Росії. 

І кам'яними літерами на червоній дошці написали 

більшовики: "Релігія – опіум для народу". 

Червона площа Леніна. 

Чудова, фантастична і давня. 

Центр нового світу 

І місце для походів Червоної армії і пролетаріату. 

Два рази на рік - 1 травня і 7 листопада, в річницю 

Жовтневої революції - 

Мільйон бійців і робочих проходить по площі 

Повз могилу Леніна, де на трибуні стоять вожді, 

Повз кремлівських стін, повз Василя Блаженного. 

Мільйон чоловіків, жінок і юнаків 

Ллється, як потужний потік, як ріка, що тече в море. 

Перед ними йдуть війська, 

Танки, і гармати, і вся зброя сучасних війн. . 

Йдуть дисципліновані, бойові війська 

І бентежать погляд іноземних військових аташе. 

І лунає гучна луна копит сибірських коней, 

Міцних сибірських коней, які звикли до сибірських зим. 

Кавалеристи мчать, і блищать шаблі, 

І бомбардувальники ревуть над площею, і винищувачі 

летять, як стада гусей. 

І знижуються, ламаючи лінію, і знову злітають, як голуби, 

Ні, не беззахисний Радянський Союз 

І не легко розгризти цей міцний горішок! 

Площа сили - це Красна площа! 

 

З’являється Катерина. В руках у неї валіза. 

 

Катерина. (Холодно.) Я забрала найнеобхідніші речі. З вашого дозволу, решту 

заберу завтра. Прощайте. 

Дюранті. (Сумно.) Прощай… 

 

Катерина рішуче йде з сцени. 

 

Дюранті. (У розпачі.) Катю, дівчинко, як же так? А як же я? 

Катерина. (Зупинилася. Сердито.) Ти? А які проблеми? Знайдеш собі іншу 

секретарку. Ось із того табуна кобилиць, що ти сюди водиш, яких 
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ти в моїй присутності трахаєш – вибереш когось. Запряжеш і будеш 

скакати на ній далі. Не бачу жодних проблем. 

 

Дюранті підходить до Катерини. 

 

Дюранті. Катю, ти ж знаєш, що мені ніхто крім тебе не потрібен.  По-

справжньому…  

Катерина. Ов-ва, як у нас серйозно. 

Дюранті. Так! Так! Так! У мене було багато жінок. Море жінок! Океан 

жінок! Але такої, як ти, навіть приблизно… З тобою навіть поруч 

ніхто не стоїть! 

Катерина. Знаєш що, Волтере, йди до біса! 

Дюранті. Ніхто, чуєш, ніхто так мене не розумів, як ти. Ні з ким мені не було 

так добре, як з тобою. 

Катерина. (Сердито.) Чортовий збоченець! Я розумію… Де ти знайдеш 

дурепу, яка погодиться на всі твої сексуальні експерименти і 

досліди? Де ти знайдеш дурепу, яку будеш мати в усі дірки, які 

тільки природа в жінці придумала? Де ти знайдеш таку, в 

присутності якої ти будеш трахати всіх московських хвойд. Де ти 

знайдеш таку, яка буде дивитись, як ти лижешся з мужиками! Ніде!  

Дюранті. Ніде… Погоджуюсь, ніде… 

Катерина. Правильно – ніде… І я більше не хочу. 

Дюранті. Катю, я кохаю тебе! Чуєш, кохаю! 

Катерина. Ти? Ти вмієш кохати? 

Дюранті. Вмію. Ти навіть не уявляєш як я вмію. Чуєш, не йди, прошу тебе. 

Катерина. Гаразд, Волтере… Повірю на цей раз… Але пам’ятай, наступного 

разу не буде. Піду – і з кінцями. Шукай собі іншу! 

Дюранті. Катюшо! 

 

Падає біля неї на коліна. Обнімає. Цілує ноги. Стягує з неї плаття.  

Затемнення. 

Світло. На сцені напівголі Дюранті і Катерина. Кругом розкиданий 

одяг, білизна. Вони починають одягатися. 

 

Дюранті. Знаєш, Катю, скажу тобі одну річ. Давно вже помітив, що після 

сварок у нас відбувається неймовірний секс. Просто божевільний 

якийсь. 

Катерина. То, може, ти тому постійно провокуєш суперечки? 

Дюранті.  (Сміється.) Можливо… Можливо… 

Катерина. Хитрун який… 

Дюранті. (Раптово зупинився.) У мене знову бажання. Я знову хочу… 

Катерина. Переб’єшся. 

Дюранті. (Інтимно.) Катю… 

Катерина. Волтере, як на рахунок грошей? 

Дюранті. (Розчаровано.) Ну ось, й по всьому бажанню. 

Катерина. Нічого. У тебе це швидко відбувається. Волтере, послухай мене, у 

мене мама хвора, яка доглядає за твоєю дитиною. Їм потрібні 

гроші. Зрештою, це ж твій син, Волтере!  

Дюранті. Гаразд, гаразд! Скажеш скільки – я дам. 

Катерина. (Сміється. Цілує Дюранті.) Дякую! Дякую! Люблю тебе. 

Дюранті. І я тебе… Жодної жінки не любив, так як тебе. 

Катерина. Скажи, за що тобі дали цю премію? 

Дюранті. Пулітцерівську? За статті про вашу першу п’ятирічку. До речі, 
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дякуючи тобі. 

Катерина. А я тут яким боком? 

Дюранті. Не скажи, твої поради, рекомендації були дуже доречними.  

Катерина. Ага, а ти не хочеш ділитися грошима. 

Дюранті. (Незадоволено.) Облиш вже ті гроші. 

Катерина. Добре, не буду. І що, американців цікавить наша індустріалізація, 

колективізація? 

Дюранті. Більше ніж тобі здається. 

Катерина. Цікаво, з якої це радості? 

Дюранті. Це складне питання. Бачиш, я пишу як мені подобається. Але я 

завжди знаю, якої інформації прагне дізнатися мій читач. В цьому 

моя професійна таємниця. Я завжди знаю чого прагнуть знати і про 

те і пишу. 

Катерина. І не брешеш? 

Дюранті. Не без того, звісно… Але навіть у такому випадку, правда захована 

між рядками. 

Катерина. Чому такий інтерес до нашої п’ятирічки. І якщо є інтерес, то чому 

інші журналісти про це не пишуть? 

Дюранті. Тому, що Дюранті – геній, на відміну від інших. Найскладніше, у 

нашій роботі, довідатись про що, власне, хочуть знати твої читачі. 

Інколи вони навіть самі не усвідомлюють, що їх по-справжньому 

цікавить, бо це заховано в їх підсвідомості – десь глибоко-глибоко. 

А ти мусиш точно знати про це! 

Катерина. І ти знаєш? 

Дюранті. Знаю, Катю. Розумієш, розумна людина відрізняється від дурня 

тим, що сприймає світ, як він є: без ілюзій, без розових окулярів. 

Дурень живе у світі своїх ілюзій, якими він і вважає оточуючий 

світ. Звідси і всі проблеми у людей. 

Катерина. І який же твій світ? 

Дюранті. Реальний. Людина – тварюка. Все просто… Жорстока, безпомічна і 

одинока. Одинока, бо всім плювати на неї. І в радості, і в горі. Бо 

плювали всім на твоє горе, а радість твоя дошкуляє оточуючим 

більше чим власне горе. Я це зрозумів, коли попав під поїзд у Гаврі. 

Мені відрізали ногу (Б’є себе по лівій нозі.), а мій керівник слав 

гнівні телеграми, що якщо я негайно не повернуся до Москви, до 

виконання своїх обов’язків, то можу вважати себе звільненим. І все: 

моє горе, моя біда – це тільки моє горе і моя біда, іншим на неї на-

плю-ва-ти!  

Катерина. Волтере, ти помиляєшся. Невже у нашій країні ти не бачиш іншої 

людини і не бачиш інших взаємовідносин? 

Дюранті. Катю, ви – це зовсім інше. Ви – азіати. За способом мислення, за 

ментальністю. У вас присутня стадність, ви схильні до життя у 

стаді. А кожному стаду потрібен пастух і тому у вас це нормально – 

вождь, цар – хто там у вас ще був? І чим жорстокіший, чим 

безжалісніший ваш пастух, тим вам краще. У вас проблеми, коли 

ваш пастух слабак. Західна людина зовсім інша. Ми – 

індивідуалісти. У нас кожен сам за себе. У нас пастух не 

приживеться, бо ми не вміємо ходити строєм, чи плестись у стаді. І 

ось тут перше моє відкриття: я намагаюсь нашим пояснити, що їхні 

побоювання щодо вас абсолютно безпідставні. Ви не представляєте 

для них жодної загрози: так як ви живете – можете жити тільки ви, і 

так як живе західна цивілізація ви ніколи жити не будете – це не 

ваше.   



13 

 

Катерина. І тобі вірять? 

Дюранті. Як бачиш, вірять. 

Катерина. Ну, а до п’ятирічки чому інтерес? 

Дюранті. І знову це так просто не поясниш, Катю. У нас зараз жорстока і 

немилосердна криза. Виробництво впало більше чим на половину. 

Інфляція, знецінення долара, безробіття. Мільйони вже втратили 

роботу, а мільйони втратять її ближчим часом. Скажи, що на цьому 

фоні цікавить людину? Ваші проблеми? Голод, арешти, біди? Ха-

ха… Дурниці. Який-небудь Джон, чи Білл читає про нестачу 

продуктів у вас і каже: а нехрена мені їхні проблеми? У мене немає 

роботи, або я її скоро втрачу, я скоро сам буду жерти з смітника. Не 

треба мені заговорювати зуби тим, що у них хреново. Я хочу знати 

чому мені хреново і коли буде краще! 

Катерина. І ти пояснюєш? 

Дюранті. Пояснюю… Точніше, я їм вказую вихід, хоч вони цього самі не 

усвідомлюють. 

Катерина. Цікаво ти це викручуєш якось. 

Дюранті. А я взагалі геній – я тебе попереджав. Пишучи про вашу 

п’ятирічку, я даю їм інформацію про нові і безмежні ринки. Читає 

Джон, чи Білл мої статті, а я там пишу, що у вас будується тисячі 

нових заводів, що потрібно сотні тисяч нових станків, машин, 

техніки різної… А Джон з Біллом працюють на «Дженерал 

Моторс», наприклад. А завод майже вдвічі зменшив виробництво, 

бо немає ринку збуту на їхні автівки. І Білл вже без роботи, а Джон 

втратить її завтра. І раптом – на тобі! Є, виявляється, місце, де ці 

автівки позаріз потрібні. І потрібно, всього-на-всього, підняти 

задницю президенту «Дженерал Моторс» містеру Слоуну і 

приїхати до Москви і домовитись про продаж цих автівок. І все: 

Білл повертається на роботу, а про скорочення Джона вже ніхто і не 

заїкається. Білл і Джон працюють, випускають автівки, їх продають 

в СРСР, більшовики розраховуються за них золотом, Білл і Джон 

отримують зарплату – вони щасливі! Ось, власне, і все! 

Катерина. Як все просто, виявляється. 

Дюранті. Ні, це складно, насправді. Людей цікавить тільки їхня правда. 

Катерина. А хіба правда не одна? 

Дюранті. Скільки людей – скільки правди. У кожного своя. Якщо людина 

лайно, то він хоче чути, що весь світ вигрібна яма і його правда – 

все кругом лайно і всі у лайні. Якщо він, приміром, придурок, то 

його світ – божевільня і його правда – весь-весь світ суцільна 

божевільня і він хоче тільки одних новин – новин з божевільні. 

Катерина. То ти пишеш для лайна і придурків? 

Дюранті. Ні, я пишу для звичайних: лайна, придурків, боязливих і смільчаків, 

недовірчивих і довірливих, авантюристів і поміркованих – словом, 

різних, яким зараз дуже хреново. Намагаюсь об’єднати для них 

правду 

Катерина. І яка вона, по-твоєму? 

Дюранті. (Задумався.) Світ божевільний, несправедливий, цинічний і 

жорстокий, але шанси – є. 

Катерина. Є? 

Дюранті. Є… Але скажу тобі по секрету: це тільки ілюзія. Правда, Білли і 

Джони про це не здогадуються і жиро вірять в ці казки і міфи. А 

втім, їм і цього вистачить. З ними їм легше буде подихати.  

Катерина. Подихати? Чому, де? 
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Дюранті. Не знаю, чи від голоду, чи на фронті якому-небудь. Це вже як їм 

карта випаде. 

Катерина. А ти жорстокий до цих Біллів і Джонів і не любиш їх. 

Дюранті. З якої радості я їх маю любити? (Сміється.) Вони зовсім 

несексуальні і малопривабливі… І жалості вони не заслуговують. 

Тупа, сіра маса. Нічим не відрізняється від вашої … робітничо-

селянської, … яку зараз Сталін намагається втягнути у нове життя.  

Катерина. Ну, а цінності? 

Дюранті. Які цінності? 

Катерина. Про які ви так багато кричите – цінності вашого вільного світу. 

Дюранті. А-а-а… Ну, так я тобі про них і кажу, … про справжні... 

Катерина. А свобода, рівність?... 

Дюранті. Ну, звісно, і свобода, і рівність, і все решта. Коли в шлунку повно і 

задниці тепло – можна і про них… Звісно… звісно… Але досить 

про все це! Послухай, ти мене ніби допитуєш? 

Катерина. (Зітхає.) Ні, просто цікаво. Ти неймовірно цікава людина, Волтере. 

І тепер я розумію, чому тобі сам товариш Сталін погодився дати 

інтерв’ю.  

Дюранті. Так, бо я найкращий! А це інтерв’ю стане моєю новою 

журналістською вершиною, не сумнівайся. 

Катерина. Не сумніваюсь. (Пауза.) Гаразд, піду розкладу речі, якщо у нас 

знову мир.  

 

Бере валізу, йде зі сцени 

 

Архівне 6 

 

Дюранті. (Читає.) Бесіда журналіста газети «Нью-Йорк таймс» у Москві 

Волтера Дюранті з Генеральним секретарем ЦК ВКПб товаришем 

Йосипом Віссаріоновичем Сталіним 25 грудня 1933 року. 

Запитання від Дюранті: Що є зараз найбільш важливою проблемою 

внутрішньої політики СРСР?  

 Сталін: Розгортання товарообігу між містом і селом і посилення 

всіх видів транспорту, особливо залізничного. Вирішення цих 

питань не так легко, але легше, ніж ті питання, які ми вже 

вирішили, і я впевнений, що ми вирішимо їх. Проблема 

промисловості вирішена. Проблему сільського господарства, 

селянсько-колгоспну проблему - найважчу проблему - можна 

вважати вже вирішеною. Тепер треба вирішити проблему 

товарообігу і транспорту. 

 

Затемнення. 

 

2 ДІЯ 

3 картина (1933 рік) 

 

Архівне 7 

 

 На сцені Катерина. 

 

Катерина. (Читає.) Цілком таємно.  

Генеральному секретарю ЦК ВКПб товаришу Сталіну.  

Доповідна записка.  
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За оперативною інформацією ОДПУ СРСР американська компанія 

зондує радянський ринок з метою реалізації своєї промислової 

продукції. Так, нашими оперативними джерелами отримана 

інформація від американського журналіста газети «Нью-Йорк 

таймс» у Москві Волтера Дюранті, що «Дженерал Моторс» готові 

продати нам 100-200 тис. вживаних автомобілів, вантажних і 

легкових, з гарантією, що вони будуть працювати ще не менше 150 

тис. кілометрів, повністю споряджених і взутих новою гумою по 

дуже низькій ціні, в середньому за ціною близько 200 доларів за 

автомобіль з тривалим кредитом. Дюранті заявив, що голова 

«Дженерал Моторс» висловлював згоду на десятирічний кредит. До 

таких умов змушує американців криза збуту. «Дженерал моторс» 

готові прийняти нашу людину для ведення переговорів з цього 

питання. Пропозиція, мабуть, серйозна. З огляду на вигідність умов 

продажу ми вважали б за доцільне інформувати президента 

американсько-російської торгової палати  Г’ю Купера для 

повідомлення «Дженерал Моторс» згодою на надсилання їх 

представника. Начальник Економічного управління ОДПУ СРСР 

Міронов. 

Резолюція товариша Сталіна. ЦК ВКП (б). Кагановичу. 

Куйбишеву. Ворошилову. 

Справа про вживані автомобілі «Дженерал Моторс» дуже 

підозріла. Нас можуть надути і постаратися збути якийсь непотріб. 

Тим більше, що наші приймальники ніколи не відрізнялися 

сумлінністю і пильністю. Проте слід спробувати купити не більше 

50 тисяч штук автомобілів, якщо ціна буде нижчою, скажімо, 100 

доларів і кредит не менше 10 років. Якщо угода на 50 тисяч дасть 

хороші результати і машини виявляться дійсно придатними, можна 

буде купити ще таку ж кількість машин. Обов'язково треба 

з'ясувати питання про запасні частини і угоду треба розуміти так, 

що машини продаються з запчастинами. Нам потрібні головним 

чином вантажівки. Тому з 50 тисяч машин слід взяти 45 тисяч 

вантажних і 5 тисяч легкових. Сталін 

 

             Архівне 8 
 

Цілком таємно. 

Наказ Начальника Економічного управління ОДПУ СРСР.  

За отриману оперативну інформацію щодо стартових умов компанії 

«Дженерал Моторс» по реалізації в СРСР вживаних автомобілів 

оголосити подяку агенту «Анонім».  

Начальник Економічного Управління ОДПУ СРСР Міронов.  

 

(Пауза. Урочисто.) Служу трудовому народу! 

 

З’являється Дюранті. Катерина і Дюранті сідають за стіл 

обідати. 

 

Дюранті. (Стукає по столу 3 рази, потім 5, потім знову 3 рази. Урочисто.) 

Роби згідно своєї Волі, такий нехай буде весь Закон. 

Катерина. (Байдуже.) У чому твоя Воля? 

Дюранті. Моя Воля - їсти і пити 

Катерина. З якою метою? 
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Дюранті. Щоб я міг завершити Велику Роботу. 

Катрина. Любов є закон, любов, яку направляють волею. 

Дюранті. (Стукає по столу 1 раз.) Розпочнемо. 

 

(Примітка – цей діалог-ритуал встановлений Алістером Кроулі для  

послідовників релігії Телеми.) 

 

Дюранті. Що нового? 

Катерина. Уманський телефонував. 

Дюранті. І що? 

Катерина. Він надіслав тобі газету. Хоче чути твою думку. 

Дюранті. Де газета? 

 

Катерина передає Дюранті газету. Той швидко її переглядає. 

 

Дюранті. (Ствердно хитає головою. Розчаровано.) Манчестер Гардіан… Так-

так… Гарет Джонс - прес-конференція у Берліні. Я вже знаю… 

Мені розповідали. 

Катерина. І що там? 

Дюранті. (Читає.) Я пройшовся країною, відвідуючи села, дослідив 12 

колгоспів... Скрізь я чув плач: «Немає хліба, ми вмираємо». Цей 

плач лунає з усіх куточків Росії: з Поволжя, з Сибіру, з Білорусі та з 

чорноземної України. В Україні, я побачив, як селянин вхопив 

скоринку хліба та шкірку апельсина, які я кинув у потязі до 

смітника. Солдати застерегли мене від нічних подорожей, бо нині 

там надто багато доведених до розпачу людей… 

 

Сердито кидає газету на сцену. 

 

(Люто.) Паршивий сопляк! Сволота! Дурень! 

Катерина. Гарет Джонс. Це той молодий журналіст з Англії, що бував у нас в 

гостях? 

Дюранті. Так. 

Катерина. Він їздив в Україну? 

Дюранті. Їздив. Я його ж попереджав – не смикай, не провокуй…  

Катерина. Як думаєш, чому він це зробив? 

Дюранті. (Сердито.) Чому? Прославитись хоче! Він вирішив, що таким от 

способом – розповівши світу про голод в Україні – він 

прославиться і зробить собі кар’єру. Ідіот! 

Катерина. Такі мотиви мені видаються надто примітивними. 

Дюранті. Тому що ти нас не знаєш і не розумієш, Катерино! І тому, будь 

ласка, не заперечуй! Скажи сотні репортерів, що завтра помре їх 

матір і це стане сенсацією, стане кроком до всесвітньої 

популярності – 99 із них прибіжать ще увечері, встановлять свої 

камери і будуть чекати, коли старенька назавтра гикнеться. 

Катерина. А сотий? 

Дюранті. Сам її уб’є, щоб швидше сенсацію створити. Ні, Гарет Джонс 

прагне популярності. Приїхав сюди, побачив, як я живу – побачив 

шикарну квартиру, машину, прислугу, тебе побачив -  і жаба 

хлопця задушила. Вирішив таким чином увірватися до еліти 

світової журналістики. Ну й дурень! (Трішки заспокоївшись.) Він 

одного не розуміє, що ця інформація нікому не потрібна. 

Абсолютно нікому! 
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Катерина. Уманський каже, що подібні публікації є ще у п’яти виданнях. 

Дюранті. І що з цього? Що з цього? Хто не знає про гігантські масштаби 

голоду в Україні? Хто не знає, що там тільки за минулий рік 

померло від голоду біля 10 мільйонів чоловік? Прямо чи непрямо, 

але від голоду, або нестачі їжі. Хто цього не знає? На минулому 

тижні ми були на прийомі в американському представництві. Ти 

зауважила, що то був за прийом?  

Катерина. Так. 

Дюранті. Вільям Булліт дав неймовірно розкішний прийом. Їдальня - 

строката, яскрава, прикрашена в стилі «рюмс», по кутах - клітини з 

новонародженими ягнятами, козенятами, навіть одне ведмежа. У 

скляній галереї чудовий зимовий сад, розкішні квіти, зріють 

лимони, апельсини. Просто як у казці! На кожному столі великі 

біло-рожеві букети: троянди, лілії і нарциси, маки, привезені з 

Нідерландів. Ложки, ножі, виделки - масивні, срібні, з золотими 

вензелями. Великий біломармуровий зал з колонами, вікно в формі 

гігантського віяла, височенна склепінчаста стеля і в самому центрі 

його неправдоподібно велика, охоплена вогнями кришталева 

люстра! Оркестр, що Булліт виписав зі Стокгольма. Диригент у 

фраку до п'ят. І кілька сотень людей: дипломати, іноземні 

бізнесмени, радянські актори, літератори, режисери, урядовці, 

промисловці –  словом, весь московський бомонд – який треба було 

нагодувати, напоїти…  Всі в золоті, діамантах… Офіціанти 

поспішно розпечатують масандрівські вина, що зберігалися, як нам 

сказали, в підвалах ще з царських часів, підливають в кришталеві 

штофи холодну горілку, яку тут прийнято закушувати молочними 

поросятами. Потім принесли гарячу закуску: млинці з ікрою, 

севрюгу, відварну форель. Я нічого не пропустив, ні? І як ти 

думаєш, скільки там моїх пулітцерівських премій? Га? Думаю, … 

біля тисячі. А може, й більше. Скільки там тисяч тон зерна, скільки 

там сотень тон хліба, яким можна врятувати цілі губернії?  

Катерина. І що? 

Дюранті. А нічого… Скажи їм: а ви знаєте, що в цей час, десь під Полтавою, 

чи Харковом здихають від голоду селяни? Запропонуй цьому 

блискучому, напомадженому, напудреному, пердячому від 

переїдання бомонду: а давайте, віддамо все це голодним, давайте, 

використаємо ці сотні тисяч для допомоги злиденним? І як? Га? 

Віддадуть? Чи вони не знають, що в цей час, як вони давляться 

ікрою, десь здихають голодні діти? Знають! І страшенно не хочуть, 

щоб їм нагадували, що вони це знають. Ось у чому штука. А Гарет 

– цей дурень! - їм нагадав. 

Катерина. Його статті для західних читачів. 

Дюранті. (Істерично.) Для західних? Чудово! А західні, по-твоєму, хочуть це 

знати? Гаразд… Уяви собі якого-небудь англійського сера Джоулі, 

чи американського містера Стюарта, чи німецького гера Мюллера, 

чи французького мосьє Люка, які роблять свій бізнес на дешевому 

російському зерні. Скажи їм: а ви знаєте, що зерно, яке ви купуєте у 

більшовиків, відібрали в українських холопів, які зараз через це 

здихають з голоду? Га? Або якому-небудь містеру Джонсу – 

функціонеру із «Армії Спасіння» - скажи: а ви в курсі, що те 

дешеве зерно, яке ви купуєте у містера Стюрта, тому дешеве, бо він 

його купив у більшовиків, які відібрали його в українського 

мужика, який зараз здихає з голоду десь під Полтавою? І той 
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безплатний хліб, яким ви, містере Джонс, годуєте мільйони 

безробітних по всьому світу, насправді окроплений кров’ю. А ви, 

панове безробітня шваль, яка жере дармовий хліб, не хочете 

дізнатися, що, насправді, цей хліб відібрали в іншої швалі? Вам не 

цікаво дізнатися, щоб врятувати вас від голодної смерті, насправді, 

на цю смерть прирекли мільйони інших, десь в Україні? А ви, 

містере Слоун, не хочете дізнатися, що з вашою корпорацією 

«Дженерал моторс» більшовики будуть розраховуватись, за куплені 

у вас 100 тисяч автомобілів, золотом, яке виручене за хліб 

відібраний в українських селян, які зараз, через це, здихають з 

голоду? 

Катерина. (Довга пауза.) Можливо, воно і так, Волтере. 

Дюранті. А ти маєш сумнів? Голод є… Є… Але це потрібний голод. Це голод 

священний, як вогонь очищення. Мусять сьогодні здохнути 

мільйони від голоду, щоб завтра зникло навіть саме поняття голоду. 

Так мусить бути. Я розумію Сталіна і захоплююсь його мужністю і 

рішучістю. Опоненти Сталіна звинувачують його в абсолютизмі. 

Це і правда, і неправда. Абсолютизм існує — не тому, що Сталін 

хоче цього через свої амбіції чи марнославство, а тому, що 

обставини й Росія цього вимагають. Куркуль – привілейований клас 

фермерів, який помилково створив Ленін. Щоб у селі запанували 

нові відносини цей клас треба знищити. Інакше нічого не буде! Ці 

кілька мільйонів мусять бути або знищені, або переплавлені у вогні 

вигнання і примусових робіт на трудові маси. Так, це жорстоко, але 

це необхідно. Без цього ніяк. Не можна зробити омлет, не розбивши 

яєць. 

Катерина. Гаразд. І що ти маєш намір робити? 

Дюранті. Я? Нічого. 

Катерина. (Обурено.) Тобто – нічого? 

Дюранті. А що я маю робити? 

Катерина. Ти не відповіси цьому вискочці? 

Дюранті. Ні, навіть не збираюся. Навіщо? Я пояснив, що його правда, 

насправді, нікому не потрібна. Ні тут – в Росії, ні там – за 

кордоном. Нікому нема діла до якихось брудних і смердючих 

мужиків, які подихають десь там в Україні. У кожного бізнес, 

справи, політика – тисячі причин і розрахунків, щоб просто не 

помічати цього, не звертати на це уваги. І це є реальний світ! Це 

тільки дурник Гарет не розуміє – і за це поплатиться. Найкраще, 

взагалі його не помічати і жодним чином не реагувати. Він 

попищить пару місяців і замовкне, або, що більш вірогідно, 

скрутить собі в’язи. 

Катерина. (Дуже сердито.) Волтере, я щось не розумію: ти що, вирішив 

ухилитися від боротьби? 

Дюранті. Якої боротьби? Ти про що? 

Катерина. Хіба ти не розумієш, що Гарет Джонс кинув виклик тобі?! Що 

своїми статями він перекреслює все те, що написав ти. Не розумієш 

цього? 

Дюранті. Цей хлопчисько мені не конкурент, Катерино! 

Катерина. (Сердито.) Ще й який конкурент! Він вже ступив на дорогу війни з 

тобою. І тільки такий сліпий, як ти, цього не бачиш, чи не хочеш 

бачити. А якщо він завтра дізнається про твої паризькі походеньки? 

Дюранті. Що ти маєш на увазі? 

Катерина. Ну, про те, як ти був «жрецем» ти сам мені розповідав. А 
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гомосексуалізм, здається, у вас карається?  

Дюранті. (Сміється.) Це дурниці. 

Катерина. Не скажи, Волтере. Думаю, твоїм редакторам дуже не сподобається 

інформація, що їх кращий кореспондент у Москві довбав чоловічі 

зади. 

Дюранті. У нас свобода, Катерино! 

Катерина. А якщо він розкопає про твої сексуальні ігри з дітьми, Волтере? 

Дюранті. З якими дітьми? Ти про що? 

Катерина. Про те саме, любий… (Пауза.) Як її звали? Моніка, здається… 

Дюранті. Я не завжди цікавився іменами своїх партнерів. 

Катерина. А скільки їй було? Тринадцять років? 

Дюранті. (Неприємно морщиться.) Мене вік теж не цікавив… На вигляд, 

вона була цілком сформованою жінкою. 

Катерина. Фу! Як гидко, Волтере! Трахати дитину! 

Дюранті. Послухай, а звідки ти це знаєш? Звідки ти це можеш знати? 

Катерина. Твої паризькі друзі розповіли. Їх, до речі, у Москві багато. 

Дюранті. Хто? 

Катерина. Хіба це важливо – хто… Важливо, що ця інформація циркулює. І 

цілком ймовірно, що про неї вже дізнався Гарет. І тепер йому треба 

зовсім небагато зусиль, щоб перевірити все це в Парижі і навіть 

знайти можливих свідків. Уявляєш, заголовок: парижанка Моніка 

Д. розповіла, що була зґвалтована в дитинстві відомим 

американським журналістом Волтером Дюранті! І твоє фото… 

Крапка!  

Дюранті. (Напружено.) Але він про це не дізнався. 

Катерина. Він може про це дізнатися! І дізнається, якщо ти його не знищиш. 

Дюранті. Катю, ти мені погрожуєш? 

Катерина. Ти збожеволів! Я тебе попереджаю! Я попереджаю про ймовірну 

загрозу. Я не хочу, щоб з тобою трапилась якась біда, Волтере. 

Дюранті. Ти розумієш, що зараз влазити в це лайно… З чим? З якими 

аргументами? Чим його бити? Словом на слово? Маячня якась! 

Катерина. Волтере, моя країна зробила для тебе все можливе. Ти живеш в 

шикарній квартирі у центрі Москви, у тебе прислуга, власний 

автомобіль, власний водій, якого ти трахаєш, власна секретарка, 

яку теж трахаєш, у тебе великі гроші, до твого столу подають 

найбільші делікатеси, ти п’єш найкращі вина, ти хочеш порошку – 

тобі шукають і приносять порошок – колись, нюхай, на здоров’я… 

Тобі зробили неабияку славу і визнання!  

Дюранті. (Перебиває Катерину.) Я це все заслужив! 

Катерина. Зараз у світі, ти найбільш оплачуваний журналіст. Жоден інший 

немає навіть половину твого. Докажи, що все це у тебе по праву! 

Дюранті. Що я можу зробити? 

Катерина. Знищи його. 

Дюранті. (Сердито.) Як? Убити? 

Катерина. Ну навіщо вбивати фізично… Знищи як журналіста. 

Дюранті. (Важко зітхає.) Дідько забирай… Треба думати… 

Катерина. Думай, Волтере, думай. Докажи, що ти найкращий! 

 

Катерина залишає сцену. 

 

Архівне 9 

 

Дюранті. (Читає.) Волтер Дюранті для газети «Нью-Йорк таймс». 
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 Стаття «Росіяни голодні, але не помирають із голоду».   

У розпал дипломатичної дуелі між Великою Британією та СРСР з 

приводу арештованих британських інженерів, в американській 

пресі з’являється «страхітлива історія» із британського джерела про 

голод у Радянському Союзі, про «тисячі вже загиблих і мільйони, 

яким загрожує голодна смерть». Автор статті молодий і 

недосвічений Гарет Джонс. Британці сердиті на більшовиків, і тому 

навіть поверхневі спостереження цього розумного, але зухвалого 

наївного юнака впали на благодатний грунт. Такі «страшилки» 

з’являються регулярно, а правда полягає у тому, що становище 

дійсно важке, в управлінні сільським господарством були певні 

перекоси, і чиновники Комісаріату сільського господарства, які 

найбільше провинилися, отримали відповідне покарання. На ділі 

немає ні голоду, ні голодних смертей, але вельми поширені 

випадки смерті від хвороб, викликаних недоїданням… Якщо через 

кліматичні умови урожай пропаде, як це було в 1921 році, Росії 

справді загрожуватиме голод. Якщо ні — теперішні труднощі 

швидко забудуться.» 

 

Затемнення. 

 

4 картина (1936 рік) 

 

Архівне 10 

 

 На сцені Катерина. 

 

Катерина. (Читає.) Цілком таємно. Агентурне повідомлення.  

Джерело: агент «Анонім».  

Прийняв: начальник Економічного управління ОДПУ СРСР 

Міронов. 

Джерело повідомляє, що виконуючи завдання по компрометації 

публікацій англійського журналіста Гарета Джонса про голод в 

Україні, спонукав американського кореспондента «Нью-Йорк 

таймс» Волтера Дюранті до організації протидії його 

наклепницьким вимислам. Процес спонукання відбувався у 

відповідності до письмового завдання № 134. Волтер Дюранті у 

своїх статтях для «Нью Йорк таймс» висунув тезу, що статті Гарета 

Джонса стали результатом помсти англійців Радянському Союзу за 

арешт 6 англійських фахівців підозрюваних в шкідництві. Дана 

думка знайшла широку підтримку серед зарубіжних журналістів у 

Москві. Організований Волтером Дюранті демарш зарубіжних 

журналістів щодо наклепів Гарета Джонса привів до його повної 

ізоляції. На даний час його публікації відмовляються друкувати всі 

відомі світові видання. Майже всі іноземні журналісти, які 

перебувають на території СРСР, відмовились підтримати Герета 

Джонса. За наявною інформацією він збентежений і морально 

роздавлений. Джерело відзначає, що західна громадська думка, 

заспокоєна мовчанням власних дипломатів і журналістів, 

поступово схилилася на бік Дюранті. Таким чином, джерело 

констатує, що проблеми Гарета Джонса більше не існує.  

«Анонім»  

Резоцюція керівника. Товаришу Сергєєву. Після компрометації 
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Гарета Джонса необхідно подумати, що нам з ним робити в 

подальшому. Він занадто небезпечний! Прошу підготувати 

пропозиції. Міронов.  

 

На сцені з’являється Дюранті. 

 

Архівне 11 

 

Дюранті. (Читає.) Телеграма. 

Товаришу Дюранті! Ви зробили хорошу роботу в своїх репортажах 

про СРСР. Хоча ви й не марксист, ви намагаєтеся говорити правду 

про нашу країну. Йосип Сталін. 

 

Дюранті цілує аркуш і дбайливо його складає та ховає у 

внутрішній кишені.  

 

Дюранті. (Довга пауза. До Катерини.) Мені сьогодні повідомили, що Гарет 

Джонс загинув. 

Катерина. (Байдуже.) Де? 

Дюранті. Минулого року, десь в Маньчжурії.  

Катерина. Дошукався правди, ідіот. 

Дюранті. Знаєш, після його фокусів, підозрював, що у нього будуть 

проблеми. І за його життя не дав би і ломаного гроша. А все ж… 

Якось моторошно. 

Катерина. Чого тобі боятись, любий? Сподіваюсь, тобі такий фінал не 

загрожує. 

Дюранті. Звісно, я ж не такий дурний. 

Катерина. Ти у мене наймудріший, найгеніальніший, найсексуальніший… За 

що було б вбивати такого милого і розкішного пупсика? 

Дюранті. (Пауза.) Катю, мене відкликають. Через кілька тижнів я мушу 

повернутись до Штатів. 

Катерина. Я знаю. Мене вже попередили, що моя робота добігає кінця. 

Дюранті. Катю, я їду, розумієш? І, напевно, назавжди. 

Катерина. Щасливої дороги. 

Дюранті. І це все? 

Катерина. А що ти ще хочеш? Сексу на прощання? Будь ласка… Якого, як – 

кажи? Ми, здається, з тобою перепробували все, що тільки було 

можливим. Тож кажи, якого тобі треба на прощання? Вибирай… 

Дюранті. Навіщо ти так?  

Катерина. А що? Що не так? 

Дюранті. Ти ж знаєш, що я тебе люблю. 

Катерина. Знаю, знаю… 

Дюранті. Твоя холодність мене вбиває! 

Катерина. Зрозуміла… Вибач, Волтере… Зараз піддам жару. (Удавано, з 

перебільшенням.) Волторе, візьми мене! Ах… ох… Я хочу тебе! У 

мене все тече, коханий! Попробуй… 

Дюранті. (Сумно.) Я хочу щоб ти поїхала зі мною. 

Катерина. В якості кого? Секретарки? Коханки? 

Дюранті. Катю, моя дружина померла. Вона була алкоголічкою і померла. 

Але я не про це… Я тепер можу на тобі одружитись, розумієш? 

Катерина. Тепер можеш одружитися… Зрозуміло. Пропонуєш вийти заміж? 

Дюранті. Так, заміж. 

Катерина. Я не сама, як тобі відомо. 
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Дюранті. Звісно. Ми заберемо з собою Мішу. 

Катерина.  Ось, який у нас прогрес. Навіть Мішуню визнають тепер. 

Дюранті. Я все для тебе зроблю – поїхали зі мною. 

Катерина. (Заперечливо хитає головою.) Що я там буду робити? 

Дюранті. Любити мене! Більше від тебе не вимагається жодної роботи. 

Катерина. Любити тебе… (Задумалась.) Любити тебе… Терпіти приниження, 

твої збочення, мовчки виконувати всі твої примхи і забаганки. Ти 

вже звик до цього, Волтере, так? 

Дюранті. Тобі ж подобалось все це… Катю, тобі ж подобалось? 

Катерина. (Сердито, майже істерично.) Подобалось?! Боже, аби ти тільки 

знав, як я ненавиджу тебе, аби тільки міг уявити, як я ненавиджу! 

Дюранті. Катю! 

Катерина. Як мені обрид ти і твій секс. Після тебе, Волтере, я відчуваю себе 

найбільшою вигрібною ямою Москви. В яку плюють, мочаться, 

харкають, випорожнюються… А він каже – подобалось. 

Дюранті. Але ж ти сама казала… 

Катерина. Казала те, що ти хотів чути. Я все робила те, що ти хотів.  

Дюранті. Але навіщо? Навіщо ти себе примушувала? 

Катерина. (З сарказмом.) А ти так ні про що і не здогадався, любий? Боже, 

який же ти дурненький. А пнеться як! А уявляє собі щось… 

Великий політик, інтриган, маніпулятор… А розвела його проста і 

звичайна московська баба. (Сміється.) 

Дюранті. Не смій! 

Катерина. Не гавкай на мене! Я виконувала завдання! І ти був моїм 

завданням. 

Дюранті. (У розпачі.) Яка ж ти, Катерино, тварюка! 

Катерина. Ану, мовчати! Розкукурікався тут… Я тебе вирахувала, Волтере. Я 

вирахувала тебе! Ти збоченець, Волтере. Можливо, 

найпаскудніший і найгірший, який був на цій землі. Жодна 

нормальна баба з тобою б не була більше одного разу, втекла б від 

тебе наступного дня. З тобою могли бути тільки кінчені п’яниці і 

наркоманки, які, взагалі, не усвідомлювали що ти з ними робив. А 

тут раптом я… На все згодна, на все податлива, до всього 

слухняна… І ти поплив, Волтере! Ти поплив до мене. 

Дюранті. Можливо, я збоченець. А ти? Хто ти, раз це все терпіла, раз це все 

робила, га? Хто ти така? 

Катерина. Я?... Я людина, яка любить свою країну, Волтере, і прагне для неї 

добра. Всього-на-всього… Ти постійно казав, що для тебе є тільки 

один закон – «хочу». І у мене є тільки один закон – «треба». Я 

давала тобі все що ти хотів, бо так треба було, треба було, щоб ти 

служив нам, щоб ти працював на нас. Ось і весь фокус. 

Дюранті. Ти ще більша збоченка, чим я, Катерино! Я хоч отримував 

задоволення, мені є чим пояснити. А ти?  В ім’я чого? 

Катерина. Тобі не зрозуміти. 

Дюранті. Я і не намагаюсь зрозуміти. На біса мені розуміти тупий фанатизм, 

який перетворює власне життя в жахіття. На дідька мені розуміти 

це! 

Катерина. Ось-ось… В цьому весь ти, Волтере. Ти просто не хочеш розуміти, 

ти не хочеш помічати, ти не хочеш думати, якщо щось, може, 

зачепити твоє благополуччя. Все ти прекрасно розумів: що тебе 

ведуть, що ти працюєш на нас. Ти ж не дурний, щоб не розуміти, 

що умови, які тобі створили в Москві – умови, яких не мав, немає і 

думаю, не буде мати жоден журналіст у світі, - не просто так, не за 
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красиві очі. Все ти розумів, але робив вигляд, що не розумієш, бо 

так тобі вигідно. Які ж ви всі підлі! За сповнення своїх бажань ти і 

такі як ти, готові не бачити, не чути, не розуміти, не помічати… 

Готові продати все і всіх за сповнення свого «хочу». Що ж, ми 

завжди будемо використовувати ваше «хочу» в інтересах нашого 

«треба». 

Дюранті. (Сердито.) А ти, дівчинко, не боїшся, що я поїду до дому і розкажу 

про все це? Не боїшся? Що тоді твої хазяї скажуть, га? Що тоді з 

тобою зроблять? Ти ж знаєш своїх, знаєш, на що вони спроможні. 

Катерина. Знаю… І ти знаєш… Тому й не боюся. Ти утопився у цьому болоті, 

Волтере. Ти нам правдою і вірою служив скільки років… Ти так 

багато для нас зробив… Кажуть, навіть президент Рузвельт 

приймав рішення про визнання СРСР на підставі твоїх статей. 

Правда, Волтере? І що тепер? Ти це все поховаєш? Відмовишся від 

слави, яку ми тобі зробили, від грошей, які допомогли заробити? Не 

сміши, Волтере! Якби у мене було хоч тінь сумнівів щодо тебе, я би 

ніколи навіть рота не відкрила про всі ці наші справи. Але я знаю, 

що це не так. Я тебе добре вирахувала, Волтере. 

Дюранті. Проклята відьма! Сатана! 

Катерина. (Зухвало.) До речі, щодо грошей… Навіть не думай, Волтере, 

припинити допомагати Мішеньці. Він росте, йому треба одягатись, 

харчуватись, вчитись. Йому потрібні гроші. І ти їх будеш 

присилати, Волтере. Правда? 

Дюранті. Ні! 

Катерина. Так! 

Дюранті. А інакше що? 

Катерина. А інакше, побачиш… 

Дюранті. Будьте ви прокляті! 

Катерина. Не треба так трагічно, Волтере. Ти отримав, що хотів і будеш 

отримувати, … що хочеш, … якщо будеш себе правильно і 

слухняно вести. Зрозумів? Це тобі на прощання… Моє добре 

слово… 

Дюранті. А що ти тепер? 

Катерина. (Зітхає.) А у мене, Волтере, тепер буде інший об’єкт. В цю 

квартиру селять якогось перця з вашого посольства, тож я буду при 

ньому. Не знаєш, випадково, кого? Які там у нього фантазії? Чого 

він «хоче», не знаєш?  

Дюранті. (Сердито.) Іди до біса! 

Катерина. Зрозуміло… Ну, а доки ви ще мій підопічний, а я ваша секретарка, 

то дозвольте поцікавитись: чого бажаєте, містере Дюранті? 

Дюранті. Щоб ти щезла… 

 

Дюранті хоче йти з сцени. 

 

Катерина. Ясно. І все ж, з вашого дозволу, хочу запропонувати… А може?... 

(Звабливо вигинається. Інтимно.) Обіцяю, Волтере, сьогодні я тобі 

дам такий секс, про який ти будеш згадувати на смертному одрі, як 

про найкраще у твоєму поганому житті. Ти ж знаєш, після сварки у 

нас завжди пристрасть. То як, Волтере? Наостанок… Більше цього 

у тебе не буде, коханий. 

 

Дюранті зупинився у роздумах.  

Затемнення. 
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Епілог (1940 рік) 

 

Архівне 12 

 

 На сцені Дюранті. 

 

Дюранті. (Читає газету.) Сталіну самою долею судилося виховати, 

вишколити і дати почуття власної гідності нації звільнених рабів. 

Ця безжалісна Людина із Сталі, за всяку ціну перетворить відсталу 

Росію в могутню сучасну державу. Волтер Дюранті для «Нью-Йорк 

таймс». 

 

                          Архівне 13 
 

Задумався. Дістає іншу газету. 

 

(Читає.) Диктатура пролетаріату набула значення диктатури партії, 

диктатура партії стала означати диктатуру Політбюро, диктатура 

Політбюро набула значення диктатури Сталіна, а диктатура Сталіна 

стала означати диктатуру Головної ідеї, яка повністю ним 

заволоділа. А цю ідею можна здійснити тільки створенням 

невільничої держави. Під час недавньої поїздки в Україну я 

побачив щось схоже на боротьбу, яка точиться між державою й 

селянами. Поле битви таке ж спустошене, як під час будь-якої 

війни, і тягнеться ще далі... З одного боку мільйони селян, голодні, 

часто опухлі з голоду: з другого боку солдати, члени ГПУ, які 

виконують вказівки диктатури пролетаріату. Вони пройшлися по 

країні як рій сарани, позабиравши все їстівне; вони розстріляли й 

заслали тисячі селян, подекуди цілими селами; вони перетворили 

найродючіші у світі землі на сумну пустелю. А що стосується 

заперечень кореспондента «Нью-Йорк таймс» Волтера Дюранті, то 

він є найбільшим брехуном, якого я будь-коли зустрічав у світі 

журналістики.  Малкольм Маґґерідж для «Манчестер Гардіан». 

 

Дюранті сердито кидає газету на сцену і поволі йде зі сцени. 

 

                           Архівне 14 

 
 З’являється Катерина. 

 

Катерина. (Читає.) Витяг із оперативної довідки.  

Цілком таємно.  

Начальнику 5 відділу Головного управління державної безпеки 

НКВС СРСР Фітіну.  

Після повернення Волтера Дюранті на територію США він 

практично повністю відійшов від справ. Його звинуватили у 

співпраці з Радянським Союзом, в передаванні недостовірної 

інформації тощо. Він написав кілька книг про нашу країну, але 

вони не отримали популярності та належної уваги читачів. Він 

втратив роботу, йому відмовляють в публікації його матеріалів 

практично всі відомі видання. Дюранті живе відлюдником, втратив 
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зв’язки і контакти з представниками політичної і бізнесової еліти 

США. На даний час, він не представляє практично жодної цінності 

для нашої американської резидентури.  

Керівник резидентури в США «Геннадій».  

Резолюція керівника: Прошу розглянути питання про припинення 

активного використання Дюранті в наших інтересах у зв’язку з 

втратою ним оперативних можливостей. В той же час, вимагаю 

активізувати роботу по пошуку перспективних оперативних джерел 

із числа американських політиків, громадських діячів, журналістів, 

інтелектуалів, які мають можливість впливати на громадську думку 

в США. Конче необхідна заміна Дюранті! Виключення СРСР із 

Ліги націй і негативна реакція на наші дії в Польщі, Фінляндії є 

результат відсутності на Заході серйозних агентів впливу. Прошу, 

негайно доповісти ваші пропозиції щодо активізації такої роботи. 

Справу Дюранті здати в архів. Контакти з Дюранті припинити. 

Начальник 5 відділу ГУДБ НКВС Фітін. 

 

Катерина поволі йде з сцени.  

  

                           Архівне 15 
 

Голос за сценою. Цілком таємно. Доповідна записка по справі агента «Анонім».  

Агент «Анонім» перебував на оперативному зв’язку у комісара 

державної безпеки 2-го рангу Міронова, який знешкоджений 

органами НКВС СРСР як агент іноземних держав та присуджений 

особливою трійкою НКВС до вищої міри покарання – розстрілу. В 

процесі слідства Міронов повідомив, що у своїй злочинній 

діяльності використовував агента «Анонім», який свідомо 

виконував завдання шпигунського характеру. Крім того, агент 

«Анонім» використовував службові зв’язки з іноземцями для 

власних цілей і власного збагачення. Агент «Анонім» виключений з 

агентурного апарату органів НКВС СРСР і арештований. В процесі 

слідства повністю викритий як агент США і Великої Британії і за 

вироком особливої трійки НКВС СРСР присуджений до вищої міри 

покарання – розстрілу. Вирок приведений у виконання. Особова та 

робочі справи агента «Анонім» здані в центральний архів НКВС 

СРСР, як такі, що мають оперативну цінність.  

Начальник 5 відділу ГУДБ НКВС Фітін. 

 

Катерина залишає сцену. 

Затемнення. 
 

КІНЕЦЬ 

м. Коломия, 2019-2021 р.р. 
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