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ВІД  ВИДАВНИЦТВА

1950-60-их  роках, в добу післясталінської духовної
розкованости,  в Україні з’явилися три п’єси, в яких були
зроблені  більші чи менші спроби розкрити злочини
радянської  влади. Це були: «Крила« О. Корнійчука (1954),
«Мовчати  заборонено» В.Минка (1955) і на «На дні
морському»  М.Руденка (1960). У цьому часі появилися
в  Москві: «Відлига» І.Еренбурґа, «Не хлібом єдиним»
В.Дудінцева  й «Один день у житті Івана Денисовича»
А.Солженіцина.

Ми  не беремо до уваги специфіку тогочасної російської
дійсности.  У ній могла появитися тоді друком навіть така річ,
як  «Один день в житті Івана Денисовича». Українська
літературна  і суспільна дісність була набагато важча. Тому, в
ній  могла бути опублікована така беззуба імітація нібито
критичного  думання, як п’єса відомого пристосуванця
О.Корнійчука  «Крила». Була виставлена п’єса В.Минка, на
якій  позначались лише в дозволено-легкій формі натяки на
критицизм.  Але драма Миколи Руденка «На дні морському»,
де  відважно й психологічно глибоко ставилось питання
трагедії  української людини в радянських умовах,— не могла
бути  опублікована. Після кількох успішних, вистав у
Київському  театрі ім.І.Франка в 1962 р. її заборонили й далі
ані  на сцену, ані до друку не дозволили.

І  це зрозуміло. Трагедя «На дні морському» є яскравим
докуметом  доби, коли в молодого радянського покоління
появилися  перші спалахи усвідомлення великої неправди й
зла,  що їх заподіяла українському народові більшовицька
влада.  Але через те, що ці єретичні думки виникли в умовах,
сказати  б, світового безвихіддя (в переддень і на початку
Другої  світової війни), ця бентежна й неспокійна молодь
мусіла  була вмерти. І що найтрагічніше,— вмерти від рук
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своїх  заблудних у хащах минулого, хоч, може, внутрішньо
чесних,  батьків. Саме цей заплутаний і тяжкий комплекс
«батьків-дітей»  створює найглибшу трагедійну ситуацію в
драмі  М.Руденка. І в цьому, нам видається, її велика
мистецька  сила.

Для  чесного шукача правди Миколи Лугового (героя
драми)  було ясно, що злочинці сталінської доби мусять бути
покарані.  Але умов для цієї справедливої акції ще не було. І
він,  зіткнувшись з мертвою стіною, мусів згинути. Це якоюсь
мірою  звучить як паралеля до долі самого автора драми.
Духовно  оновившись в пеклі війни й прозрівши в роки
післявоєнного  шаленства сталінської диктатури, Микола
Руденко  насамперед взяв під сумнів непомильність партії та
її  найвищого божка — Маркса. Зсунувши його (Маркса) з
п’єдесталу  (написавши «Економічні монологи»), створивши
Українську  Гельсінську Групу, як суверенний орган вільного
думання,  він, нескорений і гордий, мусів теж піти на Голгофу,
щоб  пройти свій хресний шлях до кінця.

Крім  трагедії «На дні морському», Микола Руденко
написав  у 1960-их роках роман «Ти — моя мати». Цей твір
ніколи  не був опублікований. До нас потрапили лише уривки
з  нього. Навіть з них видно, що це твір також про прозріння й
філософсько-критичні  роздуми молодого покоління. Автор
покладав  великі надії на це покоління. Він вірив, що після
розвінчання  «культу особи» настала нова доба і що
повернути  до кривавої доби минулого вже ніхто не зможе.

«Ти  ще дуже мало знаєш про себе,— читаємо в романі
«Ти  — моя мати». — Але про світ, у який ти прийшов,
хочеться  знати все. Навіть те, чого не додумали дорослі,
спіткнувшись  колись на складностях незрозумілого й
пішовши  далі — до нових складностей. Той камінь, об який
вони  спіткалися, виник і на твоїй дорозі. І ти не можеш
вчинити  так, як вони. Ти дивуєшся,— чом його досі не
відкинули  геть? Яке він має право тут лежати? Ти не береш до
уваги,  що вони дорослі порозкидали з твоєї дороги цілі гори.
Ти  б не помітив цього каменя, якби на твоєму шляху
лишалося  все те, що вони скривавленими руками звалили у
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безодню  минулого. Ти строго їх судиш. Можливо, суворіше,
ніж  вони того заслуговують. Бо судиш не з того рубежа, з
якого  вони колись вийшли, а з того, куди прийшли. їхні
стомлені  очі бачили такі страхіття, які тобі й не снилися...

...І  знов починаються розпівіді про голодні роки і
розруху,  про те, як твої однолітки падали грудьми на
амбразури  ворожих дотів. Тебе глибоко ображає
неприхований  сумнів у твоїй вірності великим ідеалам. Ти не
спиш  ночами, тяжко караєшся. А, заснувши, кричиш у
подушку:

—  Це неправда, неправда!

І  вранці, зціпивши зуби, гупаєш знову кулаками у
невідоме,  щоб пробитись до істини. Бо жодна підробка під
неї  тебе не влаштовує...

Важко  звалити з себе тягар лихоліть і той гіркий досвід,
який  складався з незрозумілих для тебе, юначе, вболівань і
радощів.  Хіба ти можеш зрозуміти серцем, власною кров’ю,
що  таке сто грамів хліба на цілу добу?...»

Породжені  жорстокими обставинами, сумніви довели до
смерти  героя драми «На дні морському», Миколу. Але
іншого  виходу не було. Його шлях — це шлях цілого
покоління,  яке вірило, пристосовувалось, оновлялось і
прозрівало.  І за те прозріння дорого платило. Миколі
Руденкові  та його поколінню хотілося вірити, що в нових
романах,  у нових п’єсах не буде більше місця для таких
трагічних  постатей, як Микола і його мати з п’єси «На дні
морському».  Але останні роки показали, що в реальному
житті,  в теперішній Україні, вони дальше існують. Це й було
причиною,  що драма «На дні морському» не виставлялась
більше  й не була опублікована, а її автор, як нескорений
правдоносець,  зазнає тяжких репресій і по сьогодні.

Українське  В-во «Смолоскип»
ім.  В.Симоненка
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ВІД  АВТОРА

Ця  п ’єса в трохи пом ’якшеній редакції була поставлена
Київським  Академічним театром ім.І. Франка. Режисером-

постановником  був В.Оглоблін, ролю Оксани виконувала
Н.Ужвій  fl 962 р.). Напочатку п’єса користувалася
підтримкою  в найвищих партійних та урядових колах.

«Оґоньок»  одразу ж подав велику фотографію — сцену із
вистави.  Багато театрів Радянського Союзу почали

працювати  над сценічним втіленням п ’сси. В Брянську вона
також  була успішно поставлена. Але тут біля театру

відбулась  демонстрація — і через два місяці після київської
прем  ’єри п ’єса була заборонена.

Те,  про що можна було розповідати у прозових творах
(«Один  день Івана Денисовича» О. Солженіцина), випустити
на  широку сцену не наважились.

Згодом  про неї було написано таке:

«Під  вплив буржуазної ідеології підпали й деякі радянські

митці...  Зачепила ця пошесть і українську драматургію та

театри  республіки, зокрема віддав їй данину провідний

колектив  — Київський театр ім. Франка, поставивши

п’єсу  М.Руденка «На дні морському», яка перекреслювала

історичні  завоювання нашого народу в роки п ’ятирічок та
Великої  вітчизняної війни».

(«Шляхи  і проблеми розвитку українського радянського

театру»,  вид. «Мистецтво», Київ, 1970, стор. 211).
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ДІЙОВІ  ОСОБИ

Оксана  Лугова — редактор районної газети, у пролозі

та  епілозі — голова колгоспу
Микола  — її син

Юлька  — його товаришка

Зачепило  — старий чекіст
Хмілько  — молодий чекіст

Замогильний  — чекіст на високій посаді
Рябокінь  — завгосп

Отто  Венцель — оберштурмбанфюрер СС
Зінаїда  — дівчина без професії
Начальник  в’язниці

В’язень  з сивою бородою

Колгоспники  та колгоспниці, чекісти, партизани, в’язні,
есесівці
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ДІЯ  ПЕРША

Пролог

Тихе  надвечір’я над заплавою Дніпра. Звіддалік на крутих
схилах  — обриси нового села. На галявині серед викорчуваних
верб  — самотня могила. На могилі — дерев’яний обеліск, поруч
непишна  осика. Хлопці й дівчата біля могили викорчовують
вербовий  пень.

ПЕРША  ДІВЧИНА (показуючи на могилу). А як же з
оцим  бути?... Чи перенесуть його на новий цвинтар? На
старому  вже нікого не лишилось — усіх перенесли.

ПЕРШИЙ  ХЛОПЕЦЬ. Дідів і прадідів забирають.
ДРУГА  ДІВЧИНА. Киньте, ви!... Не тільки балакати —

подумати  страшно... Це якесь сатанинське місце. Ось бач, і
вербиця  тут не росте. Осику вигнало.

ПЕРША  ДІВЧИНА. А вона?... Сама бачила —
приходить  сюди ночами. Як привид, над могилою стоїть.

ТРЕТЯ  ДІВЧИНА. Через те й страшно... Щоб сина
власного...  В неї, мабуть, не серце в грудях, а цеглини шмат.

ДРУГИЙ  ХЛОПЕЦЬ. Це в неї серця немає? В кого ж тоді
є?  Не на сина руку підняла — на зрадника.

ДРУГА  ДІВЧИНА. Оця осика — як більмо в оці. Звелено
не  лишати й кущика.

ТРЕТІЙ  ХЛОПЕЦЬ. Стривай! Он вона сама йде. Ану,
підваж!

Хлопці  й дівчата, залишивши заступ і сокиру, беруть на плечі

вербову  колоду й виходять. Деякий час сцена порожня. Зго дд

самотньої  могили. наближається СйВЗ ті'нка. Вона йде повагом,

СТбмленою  ходою, мовби несе на плечах важкий тягар. Це Оксана
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Лугова.  Схиливши голову, стоїть біля могили у скорботній німоті.
Потім  припадає щокою до стовбура осики. Плечі її здригаються у
беззвучному  риданні. Із-за кущів, тримаючи в руках заступ, визирає
Рябокінь.  Оксана, відчуваючи на собі його погляд, звелась на ноги.

РЯБОКІНЬ.  Добривечір, Оксано Павлівно. З синком
попрощатися  прийшли... Ну, звісно ж... Материнське
серце  — не камінь. Кажуть, цієї ночі тут заллє. Еге ж, заллє...
Ех,  Оксано Павлівно! Чи гадали ми колись, що доживем до
такої  радости?... Нове село... Мов писанка... І все вашими
трудами.  Всі сплять, а у вашому віконці до півночі світиться.

ОКСАНА  (опанувавши себе). Моїми?.. Не говори
дурниць,  Рябоконю. Я сама і колоди оцієї не зрушу.

РЯБОКІНЬ.  Не кажіть, не кажіть. Набачилися ми всяких

голів.  Не приведи Господи.

ОКСАНА  (суворо). Чому холодильник у конторі
тримаєш?..  Він же куплений для будинку тваринника. А твоя
рахівниця  і без нього не скисне.

РЯБОКІНЬ.  Вони ж зіпсують, капосні. Сознанія в людей
ні  на ламаний гріш. Та й де вони його бачили? В інших
колгоспах  не те що холодильників — тверезого голови не
знайдеш.

ОКСАНА.  Треба навчити. Тоді й не зіпсують.

РЯБОКІНЬ  (кивнувши на обеліск). Оксано Павлівно, я
вже  замовив... Отам у машині.

ОКСАНА  (насторожено). Що замовив?

РЯБОКІНЬ.  Ну, для нього... Наказав оббити червоною
китайкою.  Навіть далеких родичів переносять. А це ж таки
син  рідний. Не годиться залишати на дні морському. Зараз
покличу  мужиків — і почнемо.

ОКСАНА  (суворо). Геть! Без тебе знаю, що робити.

РЯБОКІНЬ.  Навіщо так круто? Ой, не жіночий у вас
характер,  Оксано Павлівно.

ОКСАНА.  Зроби ласку, Рябоконю. Залиш мене саму.

РЯБОКІНЬ?  Вибачайте... ЯкщО потрібен буду —
покличте.
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Рябокінь  вийшов. Оксана знов наближається до могили сина.

Входить  Зачепило. Це людина такого ж віку, як і Оксана — йому

близько  шестидесяти років. Одягнений у гімнастьорку цивільного

крою,  взутий у чоботи. У манері триматися вгадується військова

виправка.  На грудях зблискує Зірка Героя Радянського Союзу.

ЗАЧЕПИЛО.  Я так і знав, що знайду тебе тут.

ОКСАНА.  Сниться він мені... Майже щоночі. Вчора
наснився  малим школярем. Ніби катався на ковзанах і
провалився  в ставок. Я кинулася його рятувати. Лише
ступну,  а крига так і провалюється.

ЗАЧЕПИЛО.  Я замовив художникам макет нового села.
Для  міжнародньої виставки.

ОКСАНА.  То немовлям насниться... За колиску йому
була  кулеметна тачанка... А пелюшки... Солдатські онучі
випрала.

ЗАЧЕПИЛО.  Я приїхав сказати, що завтра...

ОКСАНА.  Павло був такий щасливий, що народився
син...  Тяжко він помирав, мій Павло. Груди пробиті навиліт.
Шепотів  перед смертю: «Живи для нього, Оксано!» А я —
рукою  власною.

ЗАЧЕПИЛО.  Оксано! Не край мого серця. У всьому
винен  тільки я. Я поклявся Павлові, що ніколи не залишу в
біді  ні тебе, ні Миколу.

ОКСАНА.  Не треба, Іване... Що ти міг вдіяти?
ЗАЧЕПИЛО.  Розумію, як тобі тяжко.
ОКСАНА.  Це вечір нині такий. Прощання. Аджеж

сьогодні  вночі не лишиться навіть оцієї могили.

ЗАЧЕПИЛО.  Ти караєш себе.
ОКСАНА.  Так, караю... Здається, світ перевернувся. Не

такий  він, Іване, як ми дітям нашим пояснювали.
ЗАЧЕПИЛО.  А який же?

ОКСАНА.  Не знаю. Але не такий. Може, такий, яким

його  наш народ з діда-прадіда бачив.
ЗАЧЕПИЛО.  Микола хотів помститися мені. За тебе,

Оксано.
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ОКСАНА.  Облишмо. Давай про інше... Є скарги на
районну  комісію по переселенню. Тобі, як голові
райвиконкому,  слід розібратися.

Тривала  павза

Яка  задуха... Зараз ударить гроза.

Почалась  гроза. Блискавиці навпіл розтинають небо,
вихоплюючи  із темряви недалекі затоки молодого моря. Вбігають
дівчата  й хлопці.

ПЕРША  ДІВЧИНА. Оксано Павлівно! Воно вже зовсім

близько.  Уже злилося з Чорним озером. Чуєте, шумить?..

Крізь  гуркіт громовиці долинає клекіт морського прибою. І в
цьому  клекоті вчувається приглушене калатання дзвонів.

ЗАЧЕПИЛО.  А звідки оті дзвони? Наче на Великдень.

ДРУГА  ДІВЧИНА. Та то ж дзвіниця Шулешкова. Дячок
у  нас є... Пристав до удовиці і перетворив її хату на молільню.
Дзвони  біля клуні на дрючках порозвішував. Хату розібрали,
а  про дзвони забули.

ПЕРШИЙ  ХЛОПЕЦЬ. Море туди підійшло. Хвиля б’є у
дзвони...

ПЕРША  ДІВЧИНА. Справді, як на Великдень.

ДРУГА  ДІВЧИНА. А ти хіба чула, як по-справжньому на
Великдень  дзвонять?

ПЕРША  ДІВЧИНА. Мені мати розповідали. Кажуть, у
нас  гарна церква була. Як задзвонить — аж поза лиманами
люди  шапки знімають та хрестяться. Так матуся
розповідали.  А я тільки Шулешкові дзвони чула. Інших не
довелось.

ДРУГА  ДІВЧИНА. Оксано Павлівно! Уже всі
виходять...

ПЕРШИЙ  ХЛОПЕЦЬ (показуючи на темряву, де
зблискують  лихі зеленаві вогники). Погляньте!... Вовки! їх
жене  сюди море.
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Чути  жалісне вовче завивання.

ЗАЧЕПИЛО.  Оксано, пора.

Бере  заступ, підходить до могили. Оксана його зупиняє.

ОКСАНА.  Не руш...

ДРУГИЙ  ХЛОПЕЦЬ (показуючи на осику, несміливо).
Чи  її рубати, чи... Одна лишилася на всю заплаву.

ОКСАНА.  Ви якого наказа маєте від дніпробудівців?
ДРУГИЙ  ХЛОПЕЦЬ. До останнього кущика.
ОКСАНА  (болісно). То навіщо ж у мене питати?

Хлопець  підійшов до осики, замахнувся сокирою.

ЗАЧЕПИЛО  (вихопивши із його рук сокиру). Стривай...
Ідіть.  Залиште нас.

Дівчата  й хлопці виходять.

Оксано!...  Не муч себе... Візьми його туди, в село... Аджеж
не  Микола твій винен. Микола — тільки жертва.

ОКСАНА  (тамуючи біль). Слухай, Іване... Чи було де-
небудь  таке, щоб мати вбила рідного сина? Проклята я,
проклята!  Хіба я жила потім? Хіба може мати після цього
жити?

ЗАЧЕПИЛО.  У Картагені було. Молохові дітей
віддавали.  А в голодний рік...

ОКСАНА.  Мовчи!

ЗАЧЕПИЛО.  То ж не ти, Оксано. То — Молох. Той

самий  Молох, що в тисяча дев’ятсот тридцять сьомому...

Затемнення
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КАРТИНА  ПЕРША

Будиночок  з верандою, садок, низенький паркан. На

авансцені  — турнік і гирі. На високо піднятій жердині, прикріпленій

до  димаря,— антена, другий кінець якої зникає за сценою.

За  парканом з’являються Микола і Юлька. Микола — дужий

хлопець  спортивного складу. Юлька — худенька, білява дівчина в

окулярах.

ЮЛЬКА.  Нну, ні!.. Не сподівалася. Все, що завгодно...
Але  отак мовчки, не сказавши ні слова...

МИКОЛА.  Облиш. Голова розпухла від твоїх докорів.
Ніби  я справді золотий скарб знайшов і ховаюся з ним від
тебе.

ЮЛЬКА.  Раніше поміж нами не було жодних таємниць.

МИКОЛА.  Яка ж це таємниця? Це просто мій обов’язок.

Микола  широко відчиняє вікно. На вікні стоїть самороблений
радіоприймач.  Микола знадвору настроює його — і ми чуємо:

«...інтервенція  в Еспанії — це проба сил фашизму. Якщо Англія і
Франція  цього не зрозуміють, гітлерівські бомбардувальники
завтра  понесуть свій смертоносний вантаж на Париж і Лондон.
Отже  той, хто бореться нині з фалангістами під стінами Мадріду,
відстоює  мир і спокій для всього світу. Фашизмові — но пасаран!»

МИКОЛА  (підіймає руку для салюту). Но пасаран!..

Юлька  ніби не чує радіо. Знайшовши в саду якусь квітку,
милується  нею.

ЮЛЬКА.  Миколо! Знаєш, як оця квітка називається?
Половина  — золота, половина — синя. Наче дві істоти в
одну  зрослися.
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МИКОЛА.  Не час до квітів принюхуватись.
ЮЛЬКА.  Ех ти! Брат-і-сестра. Тобі подобається назва?

МИКОЛА.  Коли гримлять гармати — квіти не пахнуть.
ЮЛЬКА.  Хай вона буде нашою квіткою. Символом

нашої  дружби. Ми ж з тобою також.... Наче брат і сестра.
МИКОЛА.  Нехай. Хоч я, правда, не полюбляю

сантиментів.  Та якщо ти так хочеш...

Бере  квітку, розглядає її — відтак ховає в комсомольський
квиток.

ЮЛЬКА.  Ось навіщо ти вивчав еспанську мову! (Після
павзи).  А ти певен, що тобі не відмовлять?

МИКОЛА.  Хіба там не потрібні снайпери?

ЮЛЬКА.  Це правда... Де ти навчився так стріляти?

МИКОЛА  (сміється). На Перекопі. Коли громив
Антанту...  Я ж тобі розповідав, що мати народила мене в
кулеметній  тачанці.

ЮЛЬКА  (засмучено). Значить, завтра одержиш
відповідь?

МИКОЛА.  Завтра о дев’ятій ноль-ноль...

Підходить  до турніка, бере двопудову гирю. Спершу підіймає її
правою,  потім лівою рукою.

ЮЛЬКА  (майже крізь сльози). Невже так і поїдеш?..

МИКОЛА.  Знаєш, щось мене ніби розпирає... Якісь
поштовхи  зсередини. З глибини.

ЮЛЬКА  (трохи в’їдливо). Може, вулканічного
походження?

МИКОЛА.  А ти не смійся. Справді, ніби в мені вулкан
прокидається.  І постає питання.

ЮЛЬКА.  Яке?

МИКОЛА.  Або-або... Або я мушу вчинити щось велике.
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Або  немає мені місця під сонцем (післяпавзи). І знаєш, кого я
найбільше  в світі люблю?

ЮЛЬКА  (з надією). Кого?...
МИКОЛА.  Про це якось не прийнято говорити... Але ми

вже  переросли той вік, коли цього соромляться... Матір!
ЮЛЬКА  (розчаровано). її всі люблять...

МИКОЛА.  Вона не вміє жити для себе. Вона каже: тільки
тоді,  коли ти живеш для інших — ти по-справжньому живеш
для  самого себе.

ЮЛЬКА.  А їй відомо про твою заяву?
МИКОЛА.  Покищо ні. Але певен: якщо мені

дозволять  — вона не стане відраджувати.

Входить  Рябокінь. В нього ще немає тієї сивини, яку глядач
бачив  у пролозі. Це міцний, кремезний чолов’яга, якому нещодавно
перевалило  за тридцять. Одягнений у фартух сажотруса, з відром у
руках.

РЯБОКІНЬ  (до Миколи). Агов, шибенику! Неси-но сюди
свої  вуха.

МИКОЛА.  Вам би не завадило чемности трохи позичити.

РЯБОКІНЬ.  Чи ти ба!.. Яке благородіє об’явилося. Ще ж
позаторік  я на твоїх вухах «Гоп, мої гречаники» грав.
(Показує  на своїх вухах, як він це робив). Пригадуєш цю
музику?

МИКОЛА.  Тож позаторік... А нещодавно хто мені
бритву  втелющити хотів? Золінґен. А нею олівця не
застружеш.

РЯБОКІНЬ.  Тьфу, лобуряка, прости Господи. До бритви
дожив,  а в голові ще й на зяб не орано. Я ж бачив, як ти
напинав  отой дріт. (Показує на антену). Так і знав, що
звалиш  цеглину в димар. Тобі розваги, а матері клопіт. Наче
без  тебе їй мало турбот. Зрозуміння ні на ламаний гріш.

МИКОЛА.  Неправда. Я жодної цеглини на димарі не
зрушив.
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РЯБОКІНЬ.  А чого ж вона чадить, капосна? Відьми в
димарі  товклися?

МИКОЛА.  Може, й відьми.

РЯБОКІНЬ.  За дурною головю і ногам нема спокою.

Рябокінь  заходить у будинок.

ЮЛЬКА.  Миколо! А, може, й мені, га?.. Ми ж завжди
разом.

Микола  дивиться на неї так, ніби вперше побачив.

МИКОЛА.  Ти при своєму розумі?

ЮЛЬКА.  Ну, чого ти? Що я таке сказала?..

МИКОЛА.  Між іншим, було б краще, коли б ти хлопцем
вродилася.  Звик я до тебе, Юлько. Раніше взагалі не помічав,
що  ти дівчина.

ЮЛЬКА.  А тепер?

МИКОЛА.  Тепер часом помічаю. Але це тільки заважає
нам  дружити. Ходімо в хату, дещо покажу.

ЮЛЬКА.  Нові вірші?

МИКОЛА.  Так. Ти читала «Людину-амфібію»?
Пригадуєш  хлопця, що був наполовину людиною,
наполовину  — рибою? Йому було зроблено операцію.
Залишена  одна легеня, а замість другої вставлені риб’ячі
жабра.  Він не міг довго жити ні на землі, ні підводою... Отакі
й  ми, Юлько... Експеримент епохи... А справжні люди... Вони
прийдуть  потім. І треба щоб сталося це якомога швидше.

ЮЛЬКА.  Ну, що ти мелеш? (Передражнює). Екс-пе-ри-
мент!..  Навіщо ця поза?

МИКОЛА.  Це не поза, Юліє. Це дуже серйозно. Тільки я
пояснити  не вмію.

ЮЛЬКА.  Теж мені принц датський!.. Гаразд. Ходімо.
Послухаю  твою «Амфібію».
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Микола  і Юлька заходять у будинок. У слуховому вікні на даху
бачимо  постать Рябоконя. Він гарячково перегортає якісь книжки.

Незабаром  у дворі з’являються Зачепило і Оксана. Постать
Рябоконя  зникає. Зачепило одягнений у форму працівника НК.ВД. У
петлицях  по три прямокутники, на рукавах — золотаві мечі в
обрамленні  вінків із колосся. І йому, і Оксані ще немає сорока років.
Оксана  зодягнена в легку світлу сукню і тому виглядає молодою.

ОКСАНА.  Ні, Іване... Тут щось не так. Не знаю, що саме,
але...  Зрозумій: двадцять років радянської влади!
Двадцять!...  Більше, ніж половина нашого життя.

ЗАЧЕПИЛО.  Оксано! Як ти смієш? Невже тобі невідомо,
чия  це мова?

ОКСАНА.  Йому я вірю... Та що я можу вдіяти із власною
дурною  головою? Наказую їй не думати, а вона, клята,
думає.  Я давно вже втратила спокій і сон від оцих думок...
Помічаю,  що інколи про це починає задумуватись і мій
Микола.  Наче підслуховує мої потаємні думки. Хоч нікому,
крім  тебе, я не висловлювала їх. Я дуже цього боюсь, Іване.

ЗАЧЕПИЛО.  Чого саме?

ОКСАНА.  Думок Миколиних. Він серцем іще не визрів.
Все  ще грає в ньому, як молоде вино. Дошукується чистої
правди.

ЗАЧЕПИЛО.  Правда — в п’ятирічках наших. Хіба цього
мало?

ОКСАНА.  Невже я мушу тобі доводити, як я ставлюся до
наших  п’ятирічок? (Підійшла впритул, говорить майже в
обличчя).  Але поясни мені одне... Поясни... Як може статися
таке  страхітливе переродження? Учора комуністи —
сьогодні  вороги. І коли б це з одним, з двома... Але ж сотні,
тисячі...

ЗАЧЕПИЛО  (озираючись). Оксано!..

ОКСАНА.  На що озираєшся? На власну тінь?.. Невже мій
Павло  нині б так само озирався?

ЗАЧЕПИЛО.  Озираюсь... Бо знаю, скільки за нами тіней.
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ОКСАНА.  Але звідки? Чому?.. Це мучить мене. Тяжко
мучить.  Ходити по власній землі, озираючись... Наче вона не
твоя.  Наче ми не за неї кров проливали... Хіба в тобі ніколи не
прокидалися  сумніви? Тільки будь щирим, до кінця.

ЗАЧЕПИЛО  (після тривалої павзи). Оксано, я не зумію
розвіяти  твоїх сумнівів. Бо сам іще не все зрозумів... Я
близько  знав Дзержинського. Пригадую його слова: якщо
ЧК  вийде з-під контролю партії, вона може стати сліпою
зброєю  в руках ворогів пролетаріату...

ОКСАНА.  Пророчі слова, Іване. Йому це було видніше,
ніж  нам. Нас несло на революційній хвилі. Ми про це не
думали.

ЗАЧЕПИЛО.  Благаю тебе про одне: врятуй Миколу від
оцих  думок. Йому ще рано.

ОКСАНА.  Я все роблю для цього. Тільки... Вчора мене
викликало  твоє обласне начальство.

ЗАЧЕПИЛО.  Замогильний?

ОКСАНА.  Так, Замогильний. Він розпікав мене за те, що
наша  газета нібито іґнорує боротьбу партії з ворогами
народу.  Навіть вигадав нове слово — «шляпізм»... Вимагав,
щоб  я негайно ж виступила проти замаскованого троцькіста
Голованя.

ЗАЧЕПИЛО.  Головань? Наш секретар райкому?... Які ж
докази?

ОКСАНА.  Саме цього і я зажадала від Замогильного.
Але  він хотів, щоб я прийняла його слова на віру. Навіть
погрожував:  мовляв,— Оксано Лугова, ти граєш з вогнем.

ЗАЧЕПИЛО.  І що ж ти вирішила?
ОКСАНА.  Доки не отримаю переконливих доказів, ніхто

не  змусить мене таврувати комуніста... Я ж знаю: потім
головним  аргументом стає газетна стаття. Хіба ж не так?

ЗАЧЕПИЛО.  Але ж Замогильний... Цього він тобі не
пробачить.  Зараз же їду.

ОКСАНА.  Куди?..
ЗАЧЕПИЛО.  В область.
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ОКСАНА.  До нього?

ЗАЧЕПИЛО.  Гаразд, Оксано. Потім. На все добре.

Зачепило  виходить. Із слухового віконця знову висовується
голова  Рябоконя. Помітивши, що Зачепило вийшов, Рябокінь
злазить  з горища, наближається до Оксани.

РЯБОКІНЬ  (показуючи цеглину). Оця штукенція всю
панахиду  псувала. Тепер горітиме, аж дим стовпом.

ОКСАНА.  Спасибі. Золоті у вас руки. Ніколи не гадала,
що  в нашого завгоспа такі здібності.

РЯБОКІНЬ.  Ов-ва! Кожен дурень зуміє бути
сажотрусом.  А от статейки ваші... То ж таки талант!

ОКСАНА.  Спасибі, Рябоконю.

Рябокінь  виходить. На веранді з’являються Юлька і Микола.
Вони,  не помічаючи Оксани, розмовляють між собою.

ЮЛЬКА.  Завтра о десятій чекатиму.

МИКОЛА.  Як тільки дістану відповідь — одразу ж
прийду...  Ну, будь здорова.

Тисне  їй руку, мов хлопцеві. Раптом знімає з її очей окуляри.

Між  іншим, ти колинебудь бачила себе без окулярів? В
тебе  незвичайні очі. Глибокі. І нібито розумні.

ЮЛЬКА  (вирвавши в нього окуляри). Сам ти нібито...
Нібито...  У-ух!.. Амфібія!

Наштовхнувшись  на вишню, зодягає окуляри й прожогом
вибігає.

ОКСАНА.  Миколо, ти вже послав документи в інститут?
Дивись,  буде запізно. Цілий рік пропаде.

МИКОЛА  (наближається до матері). Скільки було
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років  батькові, коли він командував полком?

ОКСАНА  (пильно дивиться на сина). Він двох днів не
дожив  до свого двадцятиліття.

МИКОЛА.  Мамо, ти дуже стомлена... Що сталося?

ОКСАНА.  Нічого, сину. Просто не виспалась. Писала
передову.  А вранці поїхала по колгоспах... Ти нарубав дров?
Треба  щось зварити.

МИКОЛА.  Зараз принесу (відходить у куток сцени і
одразу  ж повертається). Скажи, мамо... Ти ніколи не
шкодувала,  що саме на твою долю випало оте все...

ОКСАНА.  Що саме?

МИКОЛА.  Ну, революція... І окопи... Й голод...
ОКСАНА  (ніжно куйовдить йому волосся). Ех ти,

дурнику...  Мерщій неси дрова! Зараз наварю вареників з
вишнями.  Ти ж їх любиш.

МИКОЛА  (стиха). Може, востаннє...

ОКСАНА  (насторожено). Що ти сказав?

МИКОЛА.  Про вареники з вишнями. Я їх дуже люблю.

Оксана,  обриваючи вишню в садку, наспівує: «Ой, верніться,
літа  мої, хоч на час у гості...» Микола набрав дров, поніс у будинок.
Раптом  біля двору заревів і одразу ж затих мотор автомобіля. У
супроводі  чекістів входить Зачепило. Чекісти одразу ж стали на
варті  біля будинку. Микола занепокоєно визирає з вікна.

ОКСАНА.  Що це означає?...

ЗАЧЕПИЛО.  Не хвилюйся, Оксано. Чиста формальність.
Не  встиг виїхати, як Замогильний подзвонив сам. Ну,
розумієш,  служба є служба. (Показує якогось папірця).
Ордер  на обшук. Я навіть радий, що так сталося. Він
переконається,  що підозріння марні.

ОКСАНА  (вражена). Обшук? І це робиш ти, Іван
Зачепило?

ЗАЧЕПИЛО.  Громадянко Лугова! Я виконую службовий
обов’язок/До  чекістів). Починайте!
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Двоє  чекістів побігли в будинок. Микола з батьковою шаблею в
руках  вистрибнув із вікна, метнувся до матері.

МИКОЛА.  Мамо! Як він посмів? Я не дозволю! (Цілує
орден  червоного прапора на ефесі шаблі). Я їх оцією...
Батьковою!

ОКСАНА.  Стривай, Миколо! Стривай!

Та  Микола її не чує. Вихопивши з піхов криву козацьку шаблю,
наступає  на Зачепила.

МИКОЛА  (крізь зціплені зуби). Ти називав себе його
бойовим  другом... Він вірив тобі перед смертю... Ти зрадив
його,  нікчемо!...

Але  Зачепило стоїть спокійно, лише осудливо похитує
головою.  Микола заносить над ним шаблю. Не встигла перелякана
Оксана  підбігти до них, як Зачепило майже непомітним рухом
вихоплює  шаблю із рук Миколи.

ЗАЧЕПИЛО.  Як шаблю тримаєш, козаче?.. Так і
капустину  не зрубаєш. (Подає шаблю Оксані). Візьми. Повісь
туди,  де вона висіла. А тобі, соколе... Тобі ще треба
заслужити  право на неї.

МИКОЛА  (присоромлений, але все ще гнівний). Я
ненавиджу  вас! Чуєте? Ненавиджу.

Чекісти  виносять із будинку дерев’яну скриню зі старими
книжками.  Книжки припали пилом, корінці погризані мишами.

ЗАЧЕПИЛО  (розглядаючи книжки, в розпачі). Оксано!
Що  ж ти наробила? Йому ж тільки цього й треба було.

ОКСАНА  (приголомшено). Як же це? Чому?.. Миколо,
хіба  ж ти їх не спалив?

МИКОЛА  (в розпачі). Мамо!.. Мамо!.. Я просто забув.
ЗАВІСА
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КАРТИНА  ДРУГА

Кабінет  Замогильного. Великий письмовий стіл. В кутку —
масивний  сейф. За столом, під портретом Сталіна, в розстебнутій
гімнастьорці,  без пояса, сидить Замогильний. В петлицях
гімнастьорки  — по одному ромбу. На підлокітнику м’якого крісла
поруч  нього — Зінаїда. Це молода дівчина, що рано познайомилася
з  косметикою.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Трішечки терпіння. (Дістає із
шухляди  шоколяд, подає Зінаїді). Незабаром поїдемо.
Знімемо  кімнату біля самого моря. Пальми, платани і
сонце...  Смішні люди! Вигадали цивілізацію, щоб мріяти про
втечу  від неї. Щоб хоч трохи пожити дикунськими радощами.

ЗІНАЇДА  (пригортається до нього). А ти навчиш мене
плавати?  Я отак візьмуся за твої плечі...

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Прагнуть влади, мріють про
багатство...  А те, що дає справжню насолоду — дивовижно
просте.  Трішки сонця, трішки неба, трішки моря...

ЗІНАЇДА.  Як ти гадаєш — мені гарно буде в купальнику?
Я  пошию три. Рожевий, блакитний і... Який же третій?..
Зелений.  Правда? Ні, зелений мені не до лиця.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  І отаке миле створіння. (Перебирає
волосся  Зінаїди). О, як я ненавиджу лицемірних ортодоксів!
Для  них існує лише гола ідея. Навіть кохання під забороною.
Нещасні  талмудисти!.. Опудало здалека нагадує постать
людську.  А підійди ближче — ганчір’я замість грудей. І
замість  душі — сухі солом’яні віхті.

ЗІНАЇДА.  Ти так гарно говориш!
ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Навіть Біблія визнавала святість

кохання.  Був сорокалітній Соломон. І була Суламіф. Навіть
Біблія...  А нам, марксистам, і поготів ніщо людське не
повинно  бути чужим.

ЗІНАЇДА.  Тигранчику мій!.. О-о!.. Я вирішила! Третій
пошию  під колір засмаглого тіла.
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ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Ти — моя маленька Суламіф. Моє
прощання  з молодістю... І хто мене осудить за тебе? Хіба
тільки  той, у кого замість душі — солом’яний віхоть. Ну,
гаразд...  Час братися за роботу. Вороги не сплять!.. Але
навіщо  тобі про це знати?.. В неділю поїдемо на Чорне озеро.
А  тепер йди.

Зінаїда  цілує Замогильного й вибігає з кабінету. Замогильний
натискує  на ґудзик дзвоника. Входить Хмілько, виструнчується
перед  Замогильним.

Кличте  Щасливого-сім.

Козирнувши,  Хмілько виходить. Замогильний одягає пояс з
портупеєю,  опоряджується, набирає суворого вигляду. Входить
Рябокінь.

РЯБОКІНЬ.  Доброго здравія, Сергію Миколайовичу.
ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Щасливий-сім, дякую за

оперативність.  Ви з честю виконали моє доручення.

РЯБОКІНЬ.  Я її, голубоньку, наскрізь бачив, та не знав, з
якого  боку підступитись. А коли помітив оті книжки —
одразу  ж до телефону... Так, мовляв, і так... Попросіть
садівника.  Будуть непогані саджанці, тільки треба строчно їх
оглянути.

ЗАМОГИЛЬНИЙ  (сміється). Саджанець — перший
сорт.  (Набравши офіціяльного вигляду). Народ не забуде
тих,  хто самовіддано бореться з його ворогами. (Післяпавзи)
Щасливий-сім!  Чи не могли  б ви зробити послугу
Голованеві?

РЯБОКІНЬ  (здивовано). Секретареві райкому? Ой, це
важко...

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Який у нього дах — бляшаний чи
етернітовий?

РЯБОКІНЬ.  Бляшаний, ковінька йому в ребро. А по

28



бляшаному  до димаря підступатись важко. Гуркоче, мов
грім  Господній.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Обмотайте ноги ганчір’ям. Ночі тепер
темні,  хоч в око стрель... Не пізніше, як завтра, він мусить
лишитися  без сніданку. (Підробляючись під Рябоконя).
Чадить,  капосна.

РЯБОКІНЬ  (незграбно козирнувши). Єсть, «чадить,
капосна»!

ЗАМОГИЛЬНИЙ  (довірливо). Я певен, що він —
троцькіст.  Мені лише бракує доказів. Поки ще бракує. А коли
він  буде тут... Я здобуду їх скільки завгодно! Він сам собі
підпише  вирока. Підпише, троцькістська наволоч!

РЯБОКІНЬ.  Буде зроблено, Сергію Миколайовичу... Так
тонко,  що й голку не підсунеш.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Вірю.

Тисне  руку Рябоконеві. Рябокінь виходить. Замогильний знов
натискує  на ґудзик. Входить Хмілько.

Кличте  Зачепила.

Хмілько,  чітко повернувшись на закаблуках, вийшов.
Незабаром  входить Зачепило. Козирнувши, сідає без запрошення.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Ви запевняли мене, що ваш район —
це  той небачений досі клаптик землі, який вороги народу
чомусь  обходять десятою дорогою.

ЗАЧЕПИЛО.  Я так не казав, Сергію Миколайовичу.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Але ж ви поки що викрили лише двох
дрібних  шкідників, які збиралися обікрасти колгоспну
комору.

ЗАЧЕПИЛО.  Злочинність їхня цілком доведена.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Оце і всі ваші заслуги!.. Марно їсте
хліб  народний, товаришу Зачепило! Типовий шляпізм! Або
ще  гірше — вас налигали вороги народу і водять на налигачі,
мов  смирненького бичка.
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ЗАЧЕПИЛО  (підводиться). Я шаную форму, яку ми з
вами  носимо. І ромби в петлицях... Лише це змушує мене
стриматись.  Але даремно гадаєте, що моє терпіння
невичерпне.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Ха-ха-ха!.. Шаную за сміливість. Це
робить  вам честь. Сядьте, Іване Кіндратовичу. (Зачепило
сідає).  Ви мусите засвоїти найголовніше: чим далі ми
просуваємося  по шляху соціялізму, тим...

ЗАЧЕПИЛО.  Тим більший спротив чинять вороги.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  І їх слід викорінювати нещадно,
дотла.

ЗАЧЕПИЛО.  Так, дотла... Але навіщо вигадувати
ворогів  там, де їх немає? Це ж не дерева в лісі. Це ж люди.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Ліс рублять — тріски летять... Якщо
серед  трьох заарештованих виявиться хоча б один справжній
ворог  — можна вважати, що жертви виправдані. Історія
зрозуміє  закономірність цих жертв... Чому ви не
заарештували  троцькістське цуценя?

ЗАЧЕПИЛО.  Сина Оксани Лугової? Але за що?

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Він наважився підняти зброю на
чекіста...  Чи ви живете за толстовським принципом: вдарили
по  лівій — підстав праву?

ЗАЧЕПИЛО.  Пусте, дитячий вибрик... Крім того,
душевний  стан хлопця...

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Він — повнолітній громадянин і
мусить  відповідати за свої вчинки. Потім... (Показує
папірець).  Оця заява... Це ж ланка того самого ланцюга.

ЗАЧЕПИЛО  (проглядає папірець). «Прошу послати мене
добровольцем  в Еспанію... Боротися проти фашизму»...
Молодчина!  Батьківська кров у ньому грає. Революційна
кров.

ЗАМОГИЛЬНИЙ  (грізно). Мені набридло панькатйся з
вами!  Ви — політичний сліпець! Навіть зараз, коли існують
незаперечні  докази, ви вдаєте, що не бачите їх... Ім’ям
народу  — покладіть зброю на стіл! Чуєте?



ЗАЧЕПИЛО  (приголомшений). Зброю? Це ж подарунок
Фелікса  Едмундовича...

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Пістолет на стіл!

ЗАЧЕПИЛО  (діставши із кобури пістолет, сумно
оглядає  його). Віддати вам оцей пістолет?.. Ні! Хіба що
тільки  разом з життям.

Вкладає  пістолет у кобуру, рвучко повертається й виходить.
Замогильний  натискує на ґудзик. З’являється Хмілько.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Громадянина Зачепила — затримати.
До  окремого розпорядження... Заарештовану Оксану
Лугову  — до мене.

Хмілько  виходить. Замогильний намагається відшукати позу,
що  має підкреслювати його велич і владу. Незабаром входить

Оксана.  Вона змарніла й ніби постаріла. Замогильний, не підводячи
очей  на Оксану, перегортає папери. Нарешті він підводиться і стає в
одну  із тих поз, які щойно обирав. На обличчі — вираз зверхности й
презирства.

ЗАМОГИЛЬНИЙ  (грізно). Ну?
ОКСАНА  (сумно посміхається). Вам треба замовити

підставку  собі під ноги.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Що?.. Ви збожеволіли... Яку
підставку?

ОКСАНА.  За столом її ніхто не помітить. Ви станете на

неї  — і ваша постать одразу ж набере неймовірної величі. Бо
так  виходить куцо і смішно. Зросту бракує.

ЗАМОГИЛЬНИЙ  (тамуючи гнів). Офіціальним
допитом  займається слідчий. Я викликав вас для попередньої
розмови.  Хоч ви розумієте, що міг би цього й не робити.
Чому  ж ви не хочете скористатися з цієї слушної нагоди?

ОКСАНА.  Коли так, то, може, дозволите сісти?

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Прошу, сідайте.
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ОКСАНА  (сідаючи). Я слухаю.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Хто, крім вас, користувався вашою
підпільною  бібліотекою?

ОКСАНА.  Пацюки й миші. Про це свідчать численні
позначки,  що лишалися від їхніх зубів.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Невже вам не відомо про вилучення
цієї  літератури?

ОКСАНА.  Якщо хочете розмовляти серйозно, тоді
слухайте.  Я одразу ж вилучила ці книги... Так, вилучила.
Винесла  на горище... А потім... Потім забула про них.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Це тільки пишне красномовство. Ми
змушені  брати до уваги не слова, а факти. Факти — проти
вас.

ОКСАНА  (сумно зідхнувши). Що ж... А знаєте,
Замогильний...  Я пригадую вас. У вас було вугрювате
обличчя  й каламутні очі. І дуже підозріла рана на лівій руці.
Коли  я перев’язувала вам руку, помітила опік. І сліди пороху,
що  в’ївся в шкіру. А в барабані вашого нагана не вистачало
одного  набоя. Я розповіла про це Павлові. Він глянув на мене
сердито...  І сказав: «Не принижуй себе недовірою до
людини».(Після  павзи). Чи здатні ви зрозуміти ці слова?..

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Я викликав вас не для того, щоб
вислуховувати  оці ідіотські спомини. Нам відомо про ваші
зв’язки  з Голованем.

ОКСАНА.  О-о, ви прозірливі... Як же могло не бути
зв’язків  з райкомом партії, коли я редагувала орган райкому?

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  (Розлючено тицяє пальцем майже в
обличчя  Оксани). Я по очах ваших бачу, що ви —
троцькістка!

Оксана  підводиться і, пронизливо дивлячись на Замогильного,
наближається  до столу. Не витримавши її гострого погляду,
Замогильний  розгублено відступає.

ОКСАНА.  По очах?.. По моїх очах?... Так ось які у вас
аргументи!  Ви шукаєте троцькістів по очах.
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ЗАМОГИЛЬНИИ.  Досить! Сядьте!

ОКСАНА.  Ні, не сяду... Спершу скажу про те, що я
прочитала  у ваших очах, Замогильний.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Це ясно. Ви бачите в мені політичного
ворога.

ОКСАНА.  Політичного? Помиляєтесь. Хто вами

керує  — не знаю. А ви... Ви просто спустошений і
розбещений  кар’єрист. А це інколи страшніше, ніж відвертий
ворог.  Бо кар’єристи... О-о, вони живучі... І знешкодити їх
значно  важче. їм байдуже, якою ціною приходять до них
шпали  і ромби. їм байдуже, скільки невинних людей буде
знищено.  Аби створити враження невтомної діяльности. Аби
піднятися  вище по службовій драбині. А там «Заготскот» чи
«Заготлюд»  — не має значення.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Громадянко Лугова! Іменем народу...
ОКСАНА.  Іменем народу... Для вас ці слова стали

звичними,  мов крісло, в якому ви сидите. Для вас народ — це
тільки  плечі. Сотні пліч і голів, хапаючись за які, можна
дертися  все вище й вище.

Замогильний  натискує на ґудзик дзвоника. Входить Хмілько.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Відвести заарештовану.

Хмілько  наближається до Оксани, вона спокійно відсторонила
його  руку.

ОКСАНА.  Стривай, синку. Зараз піду сама. (До
Замогильного).  Ви гадаєте, якщо хтось перекреслив мій
партквиток,  то я вже перестала бути комуністкою? Я
комуністка  по душі своїй — не лише по квитку. А над душею
ви  не владні. Мефістофель, даруйте, із вас не вийшов.

ЗАМОГИЛЬНИЙ  (майже істерично). Геть! Геть!..
ОКСАНА  (до сержанта). Веди мене, синку.
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Оксана  виходить у супроводі конвоїра. Входить начальник
в’язниці  — огрядний, приземкуватий чекіст. В його петлицях по
одному  прямокутнику.

НАЧАЛЬНИК  В’ЯЗНИЦІ (козирнувши). За вашим
наказом...

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Чим годуєте троцькістів?
НАЧАЛЬНИК  В’ЯЗНИЦІ.Їжа відома. Як завжди.
ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Оселедці в коморі є?
НАЧАЛЬНИК  В’ЯЗНИЦІ. Півбочки лишилося.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Мало! Погано піклуєтесь про в’язнів.
Так  ось. Надалі цей делікатес видавати лише за моєю

вказівкою.  Тут у мене була Лугова. Вона дуже полюбляє
оселедці.  Для неї не шкодуйте. Давайте на сніданок, на обід і
вечерю.  Ясно?

НАЧАЛЬНИК  В’ЯЗНИЦІ. Ясно, товаришу начальник.
(Козирнувши,  рушає до виходу).

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Стійте! (Наближається до
начальника  в’язниці, бере його за портупею, говорить в обличчя).
Воду  вона не вживає в жодному вигляді. їй це протипоказано
за  станом здоров’я. Раціон на тиждень. Все.

НАЧАЛЬНИК  В’ЯЗНИЦІ. Слухаю! (Виходить).

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Потім іще раз поговоримо.

Хмілько,  глянувши з ненавистю на Замогильного, також рушає
до  виходу.

ЗАМОГИЛЬНИЙ  (до Хмілька). Стій!.. Кру-гом!.. П’ять
кроків  уперед — кроком руш!..

Хмілько,  виконуючи команду, наближається до Замогильного.
Той  підіймає його підборіддя, заглядає в очі.

Чому  ви на мене так глянули? Мені не подобаються ваші
очі.

34



ХМІЛЬКО.  Вельми шкодую...

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Шкодуєте, що не подобаються? Чого
ж  мовчите?

ХМІЛЬКО  (злюшчо). Так точно!

ЗАВІСА
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ДІЯ  ДРУГА

КАРТИНА  ТРЕТЯ

Пейзаж  прологу — заплава Дніпра. Але немає ні нового села

на  крутих дніпровських схилах, ні могили на горбку. Зате лугову

галявину  оточують верби, які ми бачили в пролозі викорчуваними.

Швидко  входять командир партизанського загону Іван

Зачепило,  начальник штабу Хмілько, Юлька та ще кілька

партизанів.  У Зачепила і Хмілька — планшетки з картами. Обличчя

Зачепила  заросло русявою бородою.

ЗАЧЕПИЛО  (до Хмілька). Ви гадаєте, капітане, що нашій
засаді  місце саме тут?

ХМІЛЬКО.  Так, товаришу полковник. Бачите отой
місток?..  Біля нього завжди виникає пробка.

ЗАЧЕПИЛО.  А чому не біля самої переправи?

ХМІЛЬКО.  Переправа ретельно охороняється. Крім
того,  німці навколо неї вирубали все чисто.

Чути  віддалене ревіння автомобільних моторів.

ЮЛЬКА  (до Зачепила). Товаришу командир! Мотопіхота.
Йдуть  на переправу.
ЗАЧЕПИЛО  (оглядаючи в бінокль дорогу). Так...

Стягують  сили. Для нового прориву.
ХМІЛЬКО.  Очевидно, ми вже стали для них глибоким

тилом.

ЗАЧЕПИЛО  (до Хмілька). Готуйте операцію.

ХМІЛЬКО.  А чи не рано? У нас покищо сімсот штиків.
ЗАЧЕПИЛО.  Для раптового нападу цього досить. Нам

треба  утримати місто хоча б протягом кількох годин.
Влаштуємо  невеличку ревізію боєприпасів і провіянту в
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складах  Отто Венцеля. Після цієї операції у нас буде
принаймні  півтори тисячі штиків. Робітники
вагоноремонтного  тільки того й ждуть. (Кладе руку на плече Хмілька).
Колись  я дуже боявся за тебе. Пригадуєш, після арешту
Оксани  Лугової.

ХМІЛЬКО.  Так, настрій у мене був тоді...
ЗАЧЕПИЛО.  Прямо скажемо — нижче нуля. (До

Юльки).  Ну як, дочко? Важко тобі, бачу. Йшла б краще
куховарити.

ЮЛЬКА.  Не люблю куховарити.

ЗАЧЕПИЛО.  Ага, це тепер серед дівчат не в моді. А я
лишився  консерватором. Гаразд, наглядай за дорогою. Нам
потрібні  точні відомості, скільки їх пройшло через
переправу.

ЮЛЬКА.  Єсть, товаришу командир!

ЗАЧЕПИЛО.  Вогню не відкривати ні в якому разі.
Виникне  небезпека — відійти.

ЮЛЬКА.  Ясно, товаришу командир.

Партизани  на чолі з Зачепилом виходять. Юлька дослухається
до  ревіння моторів і гуркоту ворожих тягачів.

ЮЛЬКА.  П’ятнадцять... Шістнадцять... Дев’ятнадцять...
Сидять,  мов олов’яні солдатики... Двадцять дві... О-о, пішли
танки.

Раптом  десь поблизу тріснула гілка. Юлька кляцнула
затвором.

Стій!..  Руки вгору!..

Піднявши  руки догори, з кущів виходить Микола. Солдатська
уніформа  на ньому обшарпана, черевики розбиті, обличчя вкрите
густим  шаром вологої пилюки. Він спершу не впізнав Юльки.

МИКОЛА.  Хіба не бачиш?.. Свій, слов’янин.
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Юлька  підводиться і, ще не вірячи власним очам, поволі
наближається  до Миколи.

ЮЛЬКА  (вражена). Миколо!

МИКОЛА  (кидаючись до неї). Юлька!.. Невже ти?..

Микола  підіймає її, мов дитину. Хоче поцілувати, але не
наважившись,  ставить на землю.

ЮЛЬКА.  Дай отямитись... Це неймовірно... Скільки жми
не  бачились?

МИКОЛА.  Чотири роки... Яка ж ти стала! Зовсім інша.
Раніше  мені не подобалось, що ти в окулярах. А зараз...
красуня!  Хоч і одяг на тобі...

ЮЛЬКА.  Я все ще не можу отямитись. Як же ти опинився
тут?

МИКОЛА.  Стривай. Перемотаю онучі. До крови розтер.

Розмотує  обмотки, знімає черевики.

ЮЛЬКА.  Я часто думала про тебе, Миколо... Ти завжди
готував  себе... Ніби знав, що вони прийдуть сюди.

МИКОЛА.  Ах, що ми тоді тямили? Я стільки тобі ніжних
слів  сказав... Потім уже, в окопах. А тепер знов не знаю, чи
вони  потрібні.

ЮЛЬКА.  Скажи!..

МИКОЛА.  Якось за бруствером квітку побачив. Братом-
і-сестрою  називається. Пригадуєш? Половина — золота,
половина  — синя... А чому, думаю, брат-і-сестра? Хіба вони
зростаються  так неподільно? Це б тільки ми з Юлькою
могли,  (Діставши солдатський медальйон, відкриває його,
подає  Юльці засушену квітку). Ось вона. Візьми, Юлечко.
Думав:  якщо вб’ють,— може, хтось на сільраду вишле. І ти
зрозумієш,  про кого я думав перед смертю.

ЮЛЬКА  (в сльозах припадає до його грудей). Колю!
Рідний  мій!..
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МИКОЛА  (голублячи дівчину). Бач, звела нас доля.
Може,  й для нас ще сади зацвітуть.

ЮЛЬКА.  Я тебе з сьомого класу кохаю. Ти просто
недогадливий  був.

МИКОЛА.  У тебе не знайдеться сухаря? Три дні в рот
нічого  не брав. Ото тільки ожини пожуєш... Оскома вже від
неї...  В села й не потикайся. Де друг, де ворог — не розбереш.
Люди  наче показилися.

ЮЛЬКА.  Боже мій! Ти ж голодний. Ми тільки-но
поснідали  з Бородою. (Обмацує протигазну торбу). Хіба ж
я  знала?

МИКОЛА.  Дай сюди! (Береу Юльки торбу, вивертає її,
висипає  на долоню крихти) Сміття... І все ж таки хліб!..
(Пожадливо  їсть). З Бородою, кажеш? Нарешті!.. Я знав, що
він  десь у лісах. Чув про нього. Німецькі оголошення бачив.
Обіцяють  тридцять тисяч марок...Ех, чорт!.. Оце б свіжого
хліба.  Просто з печі. Та ще часником натерти... Або
вареників  з вишнями. Що мати колись варила...

ЮЛЬКА.  Через годину прийде зміна. Потерпи, Миколо.
Ми  покищо не голодуємо. (Знов дивиться на дорогу). Еге,
місток  не для танків. Обходять... Розкажи про себе, Колю.
Тільки  тихше.

МИКОЛА.  Що ж розказувати? Хіба не бачиш?... Киваємо
п’ятами,  мов перелякані зайці. А казали нам — малою
кров’ю  на чужій землі... Де воно все?

ЮЛЬКА.  Так, важко.

МИКОЛА.  Розумних навчають словом, а дурнів —
довбнею.  І якщо хочеш знати — я задоволений, що ця
довбня  походила по наших спинах. Люди дещо зрозуміють.

ЮЛЬКА  (відстебнула від пояса баклагу). На, випий.
Кава.  Із справжнім цукром. Німецький обоз потрусили.
Правда,  вже холодна. Випий, Колю.

МИКОЛА.  Я хотів вірити. Навіть реп’ях знаходить, за
що  йому зачепитися. Хоч за хвіст собачий. Щоб десь таки
впасти  на плідний ґрунт... А зернятка моєї віри упали на
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лисий  камінь. І я нині — мов порожній колос. Бо вірі моїй не
було  за що зачепитися.

ЮЛЬКА  (перебираючи його волосся). Випий. Справжній
цукор.  Це підтримує.

МИКОЛА  (бере баклагу, але не п’є). Моя мати — ворог
народу.  Мене змушували повірити в це. Змушували писати в
анкетах.  Ніби хтось краще її знав, ніж я. Подав заяву до
артилерійського  училища. Мені повернули документи. Син
ворога...  І мусиш повірити, що ти теж чимось небезпечний.
Куди  б я не постукав — зась. Двері зачинялися перед самим
носом.  І так день крізь день, рік за роком... Хоч він сказав —
син  за батька не відповідає. Про матерів чомусь промовчав...
Скажи  ж мені... Чому я змушений вірити в його
непогрішимість?..

ЮЛЬКА.  Миколо!..

МИКОЛА.  Чому я мушу вигукувати його ім’я, ідучи на
смерть?  За те, що вбив мою матір? За те, що змусив мене
ненавидіти  людські очі?.. Так, я ненавиджу людські очі, бо
завжди  помічаю в них запитання: ти — син ворога. Яке
право  маєш бути серед нас?.. Я навіть власні очі ненавиджу.
Бо  вони відучились дивитись прямо. Я сам помічаю, як
метаються  вони, як мимоволі опускаються під чиїмось
пильним  поглядом. Бо я ношу в собі те, чого сам боюся.
Ношу  зненависть...

ЮЛЬКА  (дивиться на дорогу). Вісімнадцятий... Куди ж
вони  їх женуть?..

МИКОЛА.  А хіба я народився таким?

ЮЛЬКА  (оглядаючи пляшку із сірчаним запалом).
Проти  такої сили — пляшка з пальним. Мало! Дуже мало.

МИКОЛА.  Поверни мені віру — і я... Я обв’яжу себе
гранатами  й кинуся отуди, на дорогу... Під оті танки... Та її
вже  ніхто не здатний повернути.

ЮЛЬКА  (обертається до Миколи). Миколо! Тобі треба
виспатися  як слід.

МИКОЛА.  Я не хочу втрачати того, що здобув.

ЮЛЬКА.  Колю! Жити ж якось треба.
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МИКОЛА.  Жити? Просто жити? І черв’яки живуть. Та
вони  не дивляться в небо, не думають про безмежність. А
переді  мною це якось несподівано постало. В окопах постало,
коли  про смерть подумав. Безмежність ось тут починається,
біля  мого носа. Безмежність і я! Як це зрозуміти?.. Кажуть, це
потім  минає. А для мене не минуло. Я завжди про це думаю...
Бо  коли про це не думати... Навіщо ж ми живемо? Хто ми
•Такі?  Навіщо вбиваємо одне одного?..

ЮЛЬКА.  Ніхто цього не знає, дорогий мій.Живемо, бо
треба  жити.

МИКОЛА.  Пригадуєш, я колись казав — ми ще не люди.
Ми  тільки експеримент епохи. Справжні люди прийдуть
потім...  А я не хочу... Чуєш? Не хочу бути кроликом, який
живе  лише для дослідів. Не хочу навіть у тому разі, якщо
дослідником  є її величність історія!..

ЮЛЬКА.  Ти ж просився колись в Еспанію. Боротися
проти  фашизму. Тепер він тут... Он, бачиш? Ідуть на
переправу.

МИКОЛА.  А ти гадаєш, я збираюся на печі сидіти?

ЮЛЬКА.  Це пройде, Миколо. Побалакаєш з Бородою.
Він  розуміє нашого брата з півслова. Великої душі людина...
І  до речі — знає тебе з пелюшок.

МИКОЛА  (здивовано). Мене знає? Звідки?

ЮЛЬКА.  Борода — не хто інший, як сам... Ну, вгадай!
МИКОЛА.  Не час для загадок.
ЮЛЬКА.  Зачепило!..

МИКОЛА.  Що?!.. Це правда?
ЮЛЬКА.  Так. Полковник Зачепило.

Тривала  павза. Микола гарячково взувається, потім рвучко
підводиться.

МИКОЛА.  Швидше Дніпро потече назад, ніж я залишуся
під  його командою... Передай Зачепилові, що я заклинатиму
кожну  кулю.. Кожну ворожу кулю, щоб вона відшукала його
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серце.  А сама не  знайде — допоможу їй! Прощай!

Микола  стрибає в кущі.

ЮЛЬКА  (крізь сльози). Колю! А як же наша квітка? Брат-
і-сестра.  Навіщо ж ти її зберігав?.. Вернись. Я тобі хоч онучі
виперу,  сорочку залатаю. Або зачекай, по сухарі збігаю. Ти ж
голодний.

ГОЛОС  МИКОЛИ. Передай Зачепилові,— хай він
подавиться  своїми сухарями.

ЮЛЬКА  (плаче). Стріляти буду.

ГОЛОС  МИКОЛИ. Стріляй!.. Я всіх вас ненавиджу!

Юлька,  відвернувши голову від рушниці, стріляє в небо.
Вбігають  Зачепило і Хмілько.

ЗАЧЕПИЛО.  Хто дозволив?.. Ви демаскуєте ввесь загін.

ЮЛЬКА.  Втік. (В сльозах виструнчується перед Зачепилом).
Прошу  віддати мене до суду. Я його відпустила.

ЗАЧЕПИЛО.  Кого?...

ЮЛЬКА.  Зрадника.

ЗАВІСА



КАРТИНА  ЧЕТВЕРТА

Кабінет  Отто Венцеля. Це та ж сама кімната, в якій ми бачили

Замогильного.  Там, де висів портрет Сталіна, тепер висить портрет
Гітлера.  Більше нічого тут не змінилося. Вікна відчинені на подвір'я
в’язниці.  Майже в тій самій позі, як колись біля Замогильного, поруч
Отто  Венцеля, сидить Зінаїда. Вона вже трохи змарніла. Зодягнена
крикливо,  з претензією на європейські моди.

ЗІНАЇДА.  Мій могутній тигре! Ти такий сильний. І
страшний.  Для всіх страшний... А зі мною дуже ніжний. Наші
мужчини  не вміють бути такими ніжними.

ОТТО  (дістає із шухляди шоколяд, подає Зінаїді).
Французький.

ЗІНАЇДА.  Коли на вулиці з’являється твоя машина — всі
ховаються.

ОТТО.  Нація — це тільки мужчини. Солдати і вожді. А
жінка  є просто жінка. Мені завжди було байдуже, якої вона
нації.  Аби гарненька. Як оце ти.

ЗІНАЇДА.  Вони всі тебе бояться. А я люблю тих, кого
бояться.  Завжди любила тих, кого всі боялися.

ОТТО.  Тебе не дивує, що я так добре знаю вашу мову?

ЗІНАЇДА.  Отто! Я зовсім забуваю, що ти німець. Ти,
мабуть,  народився тут, у нас.

ОТТО.  Ні. Але я довго тут жив. Ха-ха-ха!.. Тепер із цього
можна  й не робити таємниці. І уяви собі: мені навіть відомо,
що  ти частенько бувала в оцій кімнаті.

ЗІНАЇДА  (злякано). Я не любила Замогильного! Він
змусив  мене силою. Я не хотіла... Я нікого не любила! Я
люблю  тільки тебе, Отто!..

ОТТО.  О-о, навіщо ці виправдання, крихітко?.. Тобі ніщо
не  загрожує. У мене точне око на людей. Я завжди прекрасно
знаю,  з ким маю справу.
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ЗІ  НАЇДА. Ти не сердишся на мене? Слово чести, я його
не  любила.

ОТТО.  Ха-ха-ха! Ти надто високої думки про себе.
ЗІНАЇДА.  Чому, Отто?

ОТТО.  Бо гадаєш, що я можу сприймати тебе серйозно.
Іди,  люба. Потрібна будеш — покличу. (Зінаїда ображено
тупцює  біля столу). Іди, йди, пташко. До речі... (Дістає із
шафи  пакунок, подає Зінаїді). Наступного разу надінеш оце.
Не  люблю грубої білизни на жінках.

Зінаїда  виходить. Отто Венцель натискує на ґудзик. Входить
німецький  солдат.

СОЛДАТ.  Гайль Гітлер!

ОТТО.  Гайль.. Зофорт шеф дес ґефенґніс мельден!

Солдат  виходить. Незабаром з’являється начальник в’язниці.

НАЧ.  В’ЯЗНИЦІ. Слухаю, пане командант.

ОТТО.  Покищо маєте насолоду ходити, бачити, слухати..
Якщо  через півгодини в’язниця не буде очищена від жертв
більшовизму...  Єдина пільга, яку я вам обіцяю,— це те, що
вірьовка  буде ретельно намилена.

НАЧ.  В’ЯЗНИЦІ. Як видно, вибору немає. Лишається
вірьовка...  Тільки двоє із ста двадцяти погодилися вийти із
камер.  Я тримаю їх окремо.

ОТТО.  Що за нісенітниця! Відколи існує світ, в’язень
завжди  мріяв про втечу... Де ж тут логіка, я вас питаю? Невже
я  повинен посилати солдатів, щоб вони виштовхували їх
прикладами?..  Але ж цивілізований світ мусив побачити в
цьому  акт високої гуманности. Із Берліну приїхав
кінооператор,  щоб зняти на плівку сцени звільнення. Якщо
ми  будемо виганяти їх прикладами...

НАЧ.  В’ЯЗНИЦІ. Що я мушу робити?
ОТТО.  Ви начальник в’язниці. У вас є штат. Ми покищо
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нікого  не розстріляли. Всім вам буде дароване життя, якщо
зумієте  умовити в’язнів, щоб вони вийшли із камер
добровільно.

НАЧ.  В’ЯЗНИЦІ. А потім?.. Що буде потім?

ОТТО.  Послуга за послугу. Можливо, декому із них
доведеться  виступити по нашому радіо. Кинути кілька слів у
більшовицькі  окопи. Як бачите, плата за звільнення зовсім
мізерна.

НАЧ.  В’ЯЗНИЦІ. Ясно...(Підводиться). Я готовий.
ОТТО.  Це розумно. Виконуйте. Німецьке командування

вміє  цінувати добрі послуги. Візьміть того приблуду.. Що
вчора  у мене бачили.. Ідіть з ним по камерах. Він вам
пригодиться.

НАЧ.  В’ЯЗНИЦІ. Я готовий до шибениці.

ОТТО  (Б’є його по обличчю). Швайн!

НАЧ.  В’ЯЗНИЦІ. Ось кого я мусів тримати за ґратами.
Не  їх! (плює в обличчя Отто). Фашистська наволоч!

ОТТО  (кричить). Абфюрен! Ершіссен! Гір фор дем
фестер,  дас іх зельбст зеє.

Вбігають  солдати, ламають руки начальникові в’язниці,
тягнуть  із кабінету.

НАЧ.В’ЯЗНИЦІ  (Дужим ривком розметавши
солдатів).  Із ста двадцяти — двоє... Тільки двоє! (Рвучко
обертається  до Отто). І ти хочеш, щоб я приєднався до тих
двох?..  Сьогодні, коли я побачив, що земля наша така убога
на  зрадників... Брешеш! Учора я боявся смерти. Сьогодні —
плюю  на неї!..

Нарешті  солдати вивели його із кабінету. Невдовзі за вікном

пролунав  постріл.

ОТТО.  До чорта в зуби.
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Несподівано  за тюремними ґратами залунав стоголосий

«Інтернаціонал».  Спершу тихо, ніби люди пробують голоси, потім й
гучніше.  Його вже співає вся в’язниця. Отто Венцель бігає по
кабінету,  лаючись.

Сакрамент!..  Аллее цум тойфель!.. Ершіссен!..

Отто  вибігає з кабінету, метушиться за вікном. Розмахуючи
руками,  віддає короткі накази.

Машіненґевер  форан!.. Ґебт фойер!...
СОЛДАТСЬКІ  ГОЛОСИ. Машіненґевер форан!.. Вір

верден  інен цайґен.

У  вікнах — постаті солдатів. Застрочив кулемет. Революційний
гімн  то вгасає, то лунає з новою силою. Нарешті він згас. Есесівці
вводять  у кабінет Оксану Лугову. Вона зодягнена у в’язничне
вбрання.  Вслід за нею входить Отто Венцель.

ОТТО.  Лассен зі гір. Веґтретен!

Есесівці  виходять. Отто наближається до Оксани.

ОТТО.  Добридень, Оксано Павлівно. Приємно зустріти
стару  знайому.

ОКСАНА.  Я не знаю вас.

ОТТО.  Шкода, що ви так необачно забуваєте тих, від кого
залежить  ваша доля. (Відчиняє сейф, дістає невеличкий
жіночий  годинник). Пізнаєте?..

ОКСАНА  (розгублено оглядаючи годинник). Так, мій. Я
віддала  його полагодити. За два дні до того, як мене... Але що
це  означає? Чому він у вас?

ОТТО  (Дістає із сейфа ще кілька годинників). Чеснішої
нації,  ніж ми, німці, на світі немає. Чи не правда, дуже
зворушливо?..  Він нагадує вам інші часи, коли у вас був

46



власний  дім, садок, син.. І небо не було розліноване ґратами.
ОКСАНА  (дивиться на годинник). Це Микола тут

нашкрябав...  У третій клас ходив.
ОТТО.  А оце годинник Голованя. Дивовижний збіг

обставин.  У вас майже одночасно зіпсувалися печі й
годинники.  Щодо годинників, то це таки справді
випадковість.  А печі...

ОКСАНА  (кладе годинник на стіл). Чого вам від мене
треба?

ОТТО.  Клієнти приносили полагодити й не забирали. Бо
забирали  їх... Я ж зберігав ці сувеніри. І дуже радий, що хоч
один  із них можу повернути клієнтові. (Знов простягає
годинник  Оксані). Візьміть. Секунда в секунду. Вивірений
протягом  чотирьох років. І задумайтесь над тим, хто ваш
друг,  а хто — ворог. (Показує у вікно). Он лежить той, хто
замкнув  за вами в’язничні двері. Він уже ніколи не
скреготітиме  засувом у вашій камері.

ОКСАНА.  Це єдине, для чого мене сюди привели?
ОТТО.  Більшовики кинули вас у в’язницю. Німецьке

командування  дарує вам волю... Більше того! Ви знов
одержите  посаду редактора. Я пригадую ваші статті. Вони
талановиті.

ОКСАНА  (з глузливою посмішкою). І ви дозволите

писати  все, що я думаю?..

ОТТО.  Ми Гарантуємо свободу слова. Почнете із серії
нарисів  про чекістські застінки. Гадаю, протягом чотирьох
років  у вас визріла потреба висловитись.

ОКСАНА.  Так, визріла. І якщо доживу — розповім
колись  про все, що передумала за ці роки.

ОТТО.  Що ж... Це добре. Починайте сьогодні.

ОКСАНА.  Сьогодні — рано. І завтра — рано. Це буде
значно  пізніше. Коли від вас на нашій землі не лишиться й
згадки.

ОТТО  (гнівно). Он як!.. Не розумію. Нічого не розумію.
(Ходить  по кабінету, про щось роздумуючи). Гаразд.
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Поясніть  мені одну річ. Я мушу це збагнути... Десять років я
лагодив  оці ідіотські годинники, але мені було байдуже до
їхніх  механізмів. Я вивчав інший механізм... Механізм

вашого  суспільства. Я не належав до тих, хто недооцінює
вашої  сили. Я бачив, як на пустирях виростали заводи. І якби
не  це... Але я бачив і ваші вади. Ви поділили свій народ на
друзів  і ворогів. І ворогів знаходили там, де їх ніколи не
було...  Я завжди вважав себе непоганим психологом. І я був
певен,  що фіктивні вороги мусять зрештою стати
справжніми.  Вони повинні стріляти вам у спину!.. Раптом із
ста  двадцяти — тільки двоє. Та ще один приблудився. Мов
голодний  пес на багатий смітник... До речі, цей приблуда...
Але  про це потім... Поясніть же мені, які психологічні
чинники  керують вами?

ОКСАНА.  Чого ви від мене хочете? Щоб я читала
політграмоту  есесівцям?.. О, ні! Даруйте.

ОТТО.  Навіть перші християни не були такими
божевільними  фанатиками.

ОКСАНА.  Хіба ви бачили перших християн?
ОТТО.  Гм-м... З вами важко домовитись.

ОКСАНА.  То ж припинимо цю розмову. Бо вона вже й
мені  почала набридати.

ОТТО.  І все ж таки спробую ще раз переконати вас, що в
моїй  особі ви маєте друга, а не ворога. Я не тільки зберіг ваш
годинник.  Я приготував для вас іще один сюрприз.

ОКСАНА  (насторожено). Тобто?...

ОТТО.  Зараз... Одну хвилину.

Отто  виходить, залишивши Оксану насамоті. Оксана
наближається  до відчиненого вікна. У вікні одразу ж виростає
зловісна  постать вартового. Оксана відступає. Та ось широко
розчинилися  двері — й на порозі з’явилася постать Миколи.
Свіжий,  щойно виголений, у новій німецькій уніформі, він застиг
біля  дверей, розкинувши руки для обіймів.

МИКОЛА.  Мамо!
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ОКСАНА  (кидається в його обійми). Миколо! Хлопчику
мій!..

Пригорнувшись  одне до одного, вони стоять німі й непорушні.

Потім  Оксана потягнулась рукою до його волосся.

Сину  мій!.. Живий!.. Живий!... (Після павзи). Тиждень
тому  тобі минуло двадцять два роки. Ти вже на цілих два
роки  старший за свого батька. Бо він завжди залишиться
таким...  Двадцятилітнім.

МИКОЛА.  Я знав, що колись ми побачимось. (Павза). Це
ж  ти., ти.. Ті ж самі руки...

ОКСАНА.  Ми відсвяткували твій день народження в
камері.  Просто дозволили собі більше випити води, ніж
звичайно...  На цілих півсклянки. Вона здавалася солодшою
за  вино. І це було свято.

МИКОЛА.  В той день я стояв біля нашого дому. Вишня, з
якої  ти тоді рвала на вареники — всохла... Будинок
спорожнів.  Після нас там жив старий лікар. Він устиг
евакуюватися.

ОКСАНА.  А я всю ніч ходила услід за тобою... То прала
твою  солдатську білизну, то перев’язувала твої рани. В ці
хвилини  ти був не просто схожим на свого батька... Ти був
Павлом  — не Миколою. І точнісінько, як він, марив
світовою  революцією.

ft  рука, спинившись на грудях Миколи, гарячково обмацує
німецьку  уніформу. А вона все ще дивиться в його обличчя, боячись
опустити  очі і зрозуміти страшну правду. Нарешті вона
відсахнулася.  З жахом глянула на його постать, що нічим не
відрізняється  від постаті вартового за вікном.

Що  це?... Що це на тобі?... (Починає догадуватись).
Стривай!  Звідки ти прийшов?... Як ти опинився тут?..

МИКОЛА  (похмуро схиливши голову). Потрапили в
оточення.  Розбіглися хто куди... Я довго блукав у заплаві.
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Мало  не помер з голоду... Ну й... Прийшов у місто. Щоб
добути  хоч окраєць хліба. Тут я дізнався, що в’язнів не
встигли  вивезти. Я подумав: а раптом і ти серед них?.. Я так
мріяв  про зустріч з тобою, мамо! Ні про що більше не міг
думати.  Тільки про тебе... Цілий день ходив навколо
в’язничних  мурів. Аж доки не схопили німці... Гадав, мене
почнуть  катувати. Але ж ні! Комендант наказав відвести в
лазню  й переодягнути. Від мого одягу лишилось саме
ганчір’я...  Потім знов покликали до нього. Він сказав, що
ти  — тут. І дуже люб’язно зі мною розмовляв.

ОКСАНА  (з болем). Про що?

МИКОЛА.  Про тебе. Сказав, що тобі буде дарована воля.
Що  тебе хочуть призначити редактором газети?

ОКСАНА.  А тобі? Що тобі він пропонував? Службу в
поліції?

МИКОЛА.  Звідки ти знаєш? Так, пропонував. Але ж я не
дав  згоди. Я пообіцяв дати відповідь після того, як
побалакаю  з тобою.

ОКСАНА  (задихаючись). Ти... Ти... Мій син... Син Павла
Лугового...  Ти так йому відповів?

МИКОЛА.  Мамо! Я ж не дав згоди.

ОКСАНА.  Це гірше, ніж ти б її дав... Невже ти хоч на
хвильку  міг припустити, що твоя мати погодиться
редагувати  німецьку газету?

МИКОЛА.  Українську, мамо...
ОКСАНА.  Боже мій! Я не впізнаю тебе... Ні, не може

бути.  Це не ти, не ти...

МИКОЛА  (суворо). Мамо! Ти завжди вчила мене жити
тільки  правдою. Тепер послухай. Бити ворога малою кров’ю
на  його землі — хіба це правда?.. Ти побачила мене тут і вже
вважаєш  боягузом. Навіть зрадником. А на моєму рахунку
п’ять  німецьких танків. Я стояв доти, аж поки наша гармата
не  була розчавлена танками. Потім ми всі опинилися в
мішку.  Мов сліпі котенята... Земля репалася від ворожих
снарядів.  Каміння навколо нас плавилося й кипіло. А в нас
були  тільки геніяльні пукалки, змайстровані наприкінці
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дев’ятнадцятого  століття. Та й ті вже без набоїв... І це не десь
під  Берліном, а тут — на берегах Дніпра. Із нашого полку
вижило  не більше двох десятків. Ось тобі мала кров і чужа
земля...  (Після павзи). А ти... Вони змушували мене писати в
анкетах,  що ти ворог народу. І я писав... Прости, мамо...
Писав,  що ти ворог... Оцією рукою. А потім хотілося
відрубати  її... Бо як я міг повірити в це?

ОКСАНА.  Краще б ти в це повірив. Краще б ти прокляв
мене,  а сам лишився таким, як усі... Як твої друзі.

МИКОЛА.  Я вирішив шукати партизанів. І нарешті
знайшов.  Але як ти гадаєш, хто ними командує? Ти чула про
Бороду?

ОКСАНА.  Ну?..

МИКОЛА.  Борода — це Зачепило. Той самий Зачепило,
який  на моїх очах вивів тебе з двору й посадив у «чорного
ворона»...  Більше я тебе не бачив. (Здавлює пальцями
горлянку).  Тільки біль отут носив. Ніби хтось мені сюди
налив  гарячого свинцю... І він сміє називатися народним
месником?  (Після павзи). Все в мені перевернулося. До
самісінького  дна. Правда стала брехнею, брехня —
правдою.

ОКСАНА.  Ось воно... Те, чого я так боялася. (Падає йому
на  груди). Синку мій!.. Сину!.. Миколо! Долоні мої горіли від
споминів.  Я відчувала на них твоє крихітке тільце. А потім
твої  гарячі щоки, коли ти повертався з морозу... Сину мій! Ти
ще  не встиг звалитися в прірву. Ти тільки ногу підняв над
нею...  Вернись!.. Іди назад, до своїх. Ти сміливий і дужий. Ти
проб’єшся...  Дай мені померти з чистою совістю.

МИКОЛА.  За що й навіщо помирати?.. Від тебе
вимагають  одного — щоб ти розказала людям правду про
рік  тридцять сьомий. Хіба ж тобі доведеться кривити душею?
Хіба  це буде брехня?..

ОКСАНА.  Миколо! любий мій... Прийде час і для цієї
правди.  Але не зараз. Не тепер.

МИКОЛА.  Хіба правда не завжди є правдою?
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ОКСАНА.  Так, завжди... Та коли за неї хапаються
криваві  руки фашистів...

Швидко  входить Отто Венцель.

ОТТО.  Ну?... Сподіваюся, цей сюрприз вас більше
зворушив,  ніж історія з годинником? (До Миколи). А ти,
юначе,  йди... Я наказав потурбуватися про тебе. Тобі не буде
зле.

ОКСАНА.  Прощай, Миколо!..
МИКОЛА.  Мамо!... Прощай!

Вони  знов стоять, пригорнувшись одне до одного, забувши про
все  на світі.

ОТТО.  Пора, шановні... Війна не любить сантиментів.

Микола  зрештою відривається від матері, йде до порогу.

МИКОЛА  (рвучко обернувшись). Мамо!.. Вір мені, вір!..

Він  хоче наблизитись до матері, але есесівець, що виник ніби з-
під  землі, заступає йому дорогу.

ОКСАНА.  Вірю, сину!..

Есесівець  виштовхує Миколу і зникає разом з ним.

ОТТО.  Тепер ви переконалися, що маєте справу не з
ворогом,  а з другом?..

ОКСАНА.  Наблизивши до моєї скроні пістолет, ви
запевняєте  мене в дружбі. Кому потрібен цей фарс, Отто
Венцель?

ОТТО.  Гаразд. Будьмо відверті. Якщо ви не приймете
нашої  пропозиції, ми розстріляємо і вас, і його.
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ОКСАНА.  Мене ви смертю не злякаєте. Я не раз благала
її,  мов ласки. А він... Мій син — солдат. І я — солдатська
мати.

ОТТО.  О-о, розумію... Але солдатські матері щасливі
тим,  що їм не доводиться бачити, як убивають їхніх синів.
Попрощався,  пішов, не вернувся... Ви ж матимете змогу
бачити  це на власні очі.

ОКСАНА.  Ви... ви... Але ж ні!.. Цього ви не зробите!
Адже  ви народжені людською матір’ю. Не вовчицею!

Несподівано  у в’язничному дворі виникла стрілянина. Через
вікна  видно, як заметушилися німецькі солдати. Отто, забувши про
Оксану,  вихопив із кобури парабелюм і прожогом вибіг із кабінету.
За  відчиненим вікном з даху стрибнув на плечі вартового Хмілько.
Ось  він з німецьким автоматом в руках вскочив через вікно в
кабінет.

ХМІЛЬКО  (вражений). Оксано Павлівно!..

Вбігає  Юлька.

ОКСАНА.  Боже... Невже це можливо? Юліє, це ви?

ХМІЛЬКО  (кричить у вікно). Кличте сюди Івана
Кіндратовича!

Хмілько  виходить.

ОКСАНА.  Юліє! Тут десь Микола! Благаю вас...

ЮЛІЯ  (болісно). Микола?.. Ні, Оксано Павлівно. Він —
чужий.

Швидко  входить Зачепило.

ЗАЧЕПИЛО.  Оксано!... (Кидається до неї).
ОКСАНА.  Геть!..
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ЗАЧЕПИЛО.  Оксано! Невже ти не впізнала мене? Ну,
звісно.  Оця борода...

ОКСАНА.  Я впізнала тебе, Іване. І саме тому кажу —
геть.  Не смій наближатись.

ЗАЧЕПИЛО.  Ну, що ж... (До Юльки). Начальника
штабу  — до мене.

Козирнувши,  Юлька вибігає.

ОКСАНА.  Свій — це ще не значить друг. Замогильний
теж  ніби свій.

ЗАЧЕПИЛО.  Оксано! Зараз не час для виправдань.
Може,  іншим разом.

Вбігає  Хмілько.

ХМІЛЬКО.  Товаришу полковник! В’язні вимагають
зброї.  Вони хочуть битися з ворогом.

ЗАЧЕПИЛО.  В’язні?... Стривай... Стривай...

Входить  в’язень із сивою бородою.

В’ЯЗЕНЬ.  Підпільний партком нашої в’язниці доручив
мені  висловити загальну волю в’язнів.

ЗАЧЕПИЛО.  Підпільний партком?... У вас є партком?

В’ЯЗЕНЬ.  Він створений чотири роки тому.
ЗАЧЕПИЛО.  Це ж коли? Іще до війни?... На яких

політичних  засадах?

В’ЯЗЕНЬ.  На ленінських... Ми просимо прийняти нас до
вашого  загону.

ЗАЧЕПИЛО  (дуже схвильований; після павзи). Скільки ж
вас?..

В’ЯЗЕНЬ.  Сто вісімнадцять. Серед них вісімдесят
комуністів.  Зрадників скарано за рішенням парткому. Троє
кримінальних  втекло...
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ЗАЧЕПИЛО.  Ідіть... Я подумаю.

В'язень  вийшов. Зачепило нервово ходить по кабінету. Потім
звертається  до Хмілька.

ЗАЧЕПИЛО.  Ну, що скажеш, капітане? Ти також чекіст і
мусиш  зрозуміти мої вагання... Скажімо, я їм вірю. Та чи
маємо  ми право амністувати тих, кого власті вважають
політичними  злочинцями?

ХМІЛЬКО.  Через кілька годин ми відійдемо. їх
розстріляють  німці. А власті тут — ми.

ЗАЧЕПИЛО.  Скільки захоплено зброї?

ХМІЛЬКО.  Вистачить, товаришу полковник.
ЗАЧЕПИЛО.  Роздати в’язням!

Козирнувши,  Хмілько виходить. Схвильована Оксана поволі
наближається  до Зачепила, потискує йому руку.

ОКСАНА.  Іване, пробач...

Входить  Юлька, стоїть віддалік.

ЗАЧЕПИЛО.  Товаришко Лугова! Призначаю вас
командиром  роти.

ОКСАНА.  Служу Радянському Союзові!

ЗАЧЕПИЛО  (сам до себе). Он воно як... Кремінь — не
люди!

ЮЛЬКА  (до Оксани). Оксано Павлівно!... Даруйте!...
(Виструнчується).  Товаришу командир роти! Не знайшла.
Немає...  Ні його, ні коменданта.

ОКСАНА  (у відчаї). Вони захопили його з собою.

Поза  вікна кабінету, високо піднявши зброю, проходять в’язні.
Дійшовши  до вікна, урочисто вигукують: «Смерть фашизму!» Ось
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вони  вишикувалися в лави. Глядач це розуміє по кількох постатях,
які  він бачить за вікнами.

ЗАЧЕПИЛО  (до Оксани). Приймайте роту.

Оксана  наближається до широко відчиненого вікна. Здолавши
пекучий  біль, звертається до в’язнів.

ОКСАНА.  Друзі мої!... Брати... Підлі нікчеми хотіли
посварити  нас із власним народом. Але ж народ... Хіба він
винен  перед нами? Погляньте на українську землю. Вже й сліз
у  неї немає, щоб плакати. Ми мусимо визволити її від
нелюдів.  І ми це зробимо!

ЗАВІСА
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ДІЯ  ТРЕТЯ

КАРТИНА  П’ЯТА

Знову  заплава Дніпра, як було це у третій картині. Вечоріє. Під
вербою,  освітлюючи карту кишеньковим ліхтариком, схилилися
над  нею Зачепило і Хмілько.

ЗАЧЕПИЛО.  Куди відійде група Оксани?

ХМІЛЬКО.  Спершу лозняками. Потім берегами
Чорного  озера.

ЗАЧЕПИЛО.  Хто прикриває відхід?

ХМІЛЬКО.  Два кулемети й мінометники.

ЗАЧЕПИЛО.  На котру годину призначена операція?

ХМІЛЬКО.  На три нуль-нуль.

ЗАЧЕПИЛО.  З кого складається група?

ХМІЛЬКО.  Виключно з бійців четвертої роти. (Після
павзи).  Коли я скомандував: «Добровольці, три кроки
вперед»  — три кроки вперед зробила вся рота. Всі сто
вісімнадцять  чоловік... Оксані Павлівні довелось відбирати.
Відібрала  молодших.

ЗАЧЕПИЛО.  Але ж сама вона... Не першої молодости.

ХМІЛЬКО.  Вона дуже наполягала. Я намагався її
відраяти.  Але вона сприйняла це як недовіру.

ЗАЧЕПИЛО.  Ось що, капітане... Підготувати до бою
увесь  загін. Німці нам не пробачать такого втручання в їхні
пляни.

ХМІЛЬКО.  Очевидно, доведеться відходити. Карателі
з’являться  відразу ж після вибуху на переправі. Це ж
однаково,  що перерізати сонну артерію.

ЗАЧЕПИЛО.  Доки не повернеться група Оксани, про
відхід  не може бути й мови.
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ХМІЛЬКО.  Значить — бій.

ЗАЧЕПИЛО.  Так, бій...

Входить  Юлька.

ЮЛЬКА.  Дозвольте доповісти.

ЗАЧЕПИЛО.  Слухаю.

ЮЛЬКА.  Шифрована радіограма.

ЗАЧЕПИЛО.  Читайте.

ЮЛЬКА  (читає). «...О другій тридцять ваше з’єднання

особистим  дорученням Наркома прибуде генерал-майор

Замогильний.  Підготуватись прийому літака...»

ЗАЧЕПИЛО  (пробігає очима радіограму). У-у, чорт! Як

же  невчасно!.. Розкладати вогнища перед тим, як... Це ж

однаково,  що розкидати недокурки в пороховому складі...

Але  наказ є наказ. Доручаю вам, Юліє. Беріть бійців, рийте

ями...  Вогнища запалите на дні. Щоб їх було видно тільки

згори.

ЮЛЬКА.  Єсть.

ЗАЧЕПИЛО.  Виконуйте. (Юлька, чітко обернувшсь,

виходить).  Генерал-майор Замогильний... Приємна зустріч,

нічого  сказати. (До Хмілька). Коли ти його востаннє бачив?

ХМІЛЬКО.  Півтора року тому. Перед тим, як його

відкликали  до наркомату.(Зідхнувши). Іване Кіндратовичу...
Я  все не наважуюсь про це заговорити. Ви, мабуть, ще й досі
ображаєтесь  на мене?

ЗАЧЕПИЛО.  За що? За те, що ти тоді мене затримав?
Дурниці.  Хіба ж ти мав право діяти інакше? Так, мені тоді
поталанило...  Добре, що в наркоматі знайшлися люди, які
мене  знали.

ХМІЛЬКО.  Були... Зараз немає. Кажуть, Лаврентій
Павлович  обновив кадри.

ЗАЧЕПИЛО  (з гіркою посмішкою). Обновив... Ніяк не
второпаю,  чим саме припав йому до серця Замогильний.

ХМІЛЬКО.  Сам дивуюся. (Після павзи). Чи не краще
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відкласти  операцію? Бо він потрапить якраз на беніфіс.
ЗАЧЕПИЛО.  Ні в якому разі! Для нього не пошкодить

зайвий  раз пересвідчитися, що ми тут не тільки ожину
збираємо...  Але навіщо Берія посилає до нас таку високу
особу?  Замогильний — це ж його права рука. Не здивуюся,
якщо  через місяць генерал-ляйтенантом стане.

ХМІЛЬКО.  Може, везе для нас якесь важливе завдання?

ЗАЧЕПИЛО  (глянувши на годинник). Незабаром
дізнаємось.

Хмілько  й Зачепило виходять. Партизани та недавні в’язні
стягують  хмиз у куток сцени. Серед них і Юлька.

ЮЛЬКА  (показуючи в куток сцени, за куліси).
Починайте  отам. Метрів три завширшки. Літо сухе. Щоб
трава  не зайнялася.

ПЕРШИЙ  ПАРТИЗАН. Круглу чи квадратну?
ЮЛЬКА.  Краще круглу.

Двоє  партизанів із заступами в руках виходять за куліси.

ГОЛОСИ.  Отут! Пробуй.
—  Стривай. Відступи трохи.
—  Та яка різниця! Все одно риємо на свою голову.

ДРУГИЙ  ПАРТИЗАН (до Юльки). Життя партизанське
ні  в грош не цінують. Щоб оце смалити небо під самим носом
У  фріца.

ЮЛЬКА.  А якщо треба?

ДРУГИЙ  ПАРТИЗАН (кивнувши на Бородатого
в’язня).  Оцих каторжних теж треба було приймати до загону?
Звідки  я знаю, що він за один? Продасть нас усіх з потрохами.

ТРЕТІЙ  ПАРТИЗАН. Прикуси язика, дурню. Може,
людина  хоче провину свою кров’ю змити. А, може, й провини
тієї  кіт наплакав.

ЮЛЬКА.  В одній родині теж бувають і винуваті, й
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покарані.  Та коли розбійники вдираються в хату — всі
гуртом  беруться за сокири.

ТРЕТІЙ  ПАРТИЗАН. Вірно кажеш, дочко... Доки алмаз
у  запічку лежить, ти ще не знаєш — алмаз він чи шахрайство.
А  проведи ним по склу — одразу побачиш. Отак і людина.
Спершу  дай їй показати себе, потім суди про неї.

ДРУГИЙ  ПАРТИЗАН. Мабуть, показали, якщо їх...
(Складає  із розчепірених пальців ґрати).

Із  землею на заступі входить Перший партизан, що десь поруч
рив  яму.

ПЕРШИЙ  ПАРТИЗАН (відкинувши землю із заступа).
Бач,  яку пику наїв! А чому?.. Бо для тебе завжди все ясно.
Паляниця  та сала шмат — оце й уся арихметика. Казанок у
тебе  на плечах, а не голова! Що в нього не налий — усе
проковтнеш...  А щоб самому подумати — так тобі ліньки.

ДРУГИЙ  ПАРТИЗАН. Від думок на голові нужа
плодиться.  Є начальство — хай думає.

ДРУГИЙ  ПАРТИЗАН. А в мене брата забрали. Жили ми
з  ним душа в душу. Бувало, гляне на мене — і я вже знаю, про
що  він подумав... І нехай мене четвертують, а я не вірю, що
він  — ворог. (Кладеруку на плече Бородатого в’язня). Тебе
за  що?

В’ЯЗЕНЬ.  За те, що готував замах на секретаря обкому.
На  товариша... Чи то пак... на громадянина Саркісова.

ПЕРШИЙ  ПАРТИЗАН. Пам’ятаю, аякже!.. А Саркісова
за  що?

ТРЕТІЙ  ПАРТИЗАН. Кажуть, готував замах на
Косіора...

ПЕРШИЙ  ПАРТИЗАН. А Косіора за що?
ТРЕТІЙ  ПАРТИЗАН. Кажуть, готував замах на

Хазяїна...

ПЕРШИЙ  ПАРТИЗАН. Отож воно, братці... Всі ходили з
бомбами  в кишенях... Якби всі ті бомби нашому братові, то,
мабуть,  німці не пили б дніпровської водиці.
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ТРЕТІЙ  ПАРТИЗАН (кинув у бік другого партизана).
Чуєш?  Не дуже...

ПЕРШИЙ  ПАРТИЗАН. Плювати!.. Щодня біля смерти
ходжу.  Ми з нею вже покумалися. На «ти» перейшли.

ЮЛЬКА.  Давайте, хлопці, за роботу. Бо час пізній...
Тягніть  хмиз у ями. Без команди не запалюйте.

Всі  розбирають хмиз, тягнуть за куліси. Входять Зачепило і
Хмілько.

ЗАЧЕПИЛО  (глянувши на годинник). Вони вже вийшли
на  берег... Якось неспокійно на душі. Краще б ми не пускали
Оксану.  Не жіноча це справа. (Після павзи). Як ти гадаєш —
що  він зробив з її сином?

ХМІЛЬКО.  Хто?

ЗАЧЕПИЛО.  Отто Венцель.

ХМІЛЬКО.  Гадаю, він тримає його серед заложників. То
хитра  бестія. Пригадуєте, яким смирним був він до війни?
Ніхто  на нього й уваги не звертав.

ЗАЧЕПИЛО.  Не там шукали ми ворогів. Не там!.. Отто
Венцель  — це мій гріх. І досі мучить сумління... І за Миколу
теж.  Коли забрали Оксану, він поїхав на Донбас. Я писав
йому,  розшукував... Хотілося якось допомогти хлопцеві. Але
він  гордий. Павло теж такий був.

ХМІЛЬКО.  Чи варто вболівати за нього?
ЗАЧЕПИЛО.  Гадаю, Микола ще не встиг стати

зрадником.  Але...

ХМІЛЬКО.  Але дезертиром уже став. Хіба цього мало?

ЗАЧЕПИЛО.  Душа в нього скаламучена. Його
штовхає  сліпий протест. Якби він потрапив сюди разом з матір’ю,
я  б за нього не боявся. А так...

ХМІЛЬКО.  Зрадників жаліти не вмію.
ЗАЧЕПИЛО  (знов дивиться на годинник). Вони зараз

прив’язують  собі на спини Гумові мішечки з толом.
ХМІЛЬКО.  Я перевіряв. Туди не потрапить і краплина
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вологи...  Запалювати не пора?

ЗАЧЕПИЛО.  Так, пора. (Гукає за сцену). Запалити
вогнища!..

ЮЛЬКА  (із-за куліс). Єсть запалити!

ГОЛОСИ.  Стривай. Сухенького моху підкладу.
—  Під три чорти зі своїм мохом!
—  Бензину хлюпни!...

Десь  дуже близько спалахнуло вогнище. Воно освітило всю
сцену  багрянистими одсвітами. Входять Юлька і Бородатий
в'язень.

ЮЛЬКА.  Іване Кіндратовичу! Дозвольте... Ми підемо по
їхніх  слідах. Ми знаємо, де їх шукати.

ЗАЧЕПИЛО  (до в’язня). А ви що хотіли?
В’ЯЗЕНЬ.  Я теж. Не знаю, як мені вас величати —

громадянином  чи товаришем.

ЗАЧЕПИЛО  (подумавши). Якщо ми разом, значить —
товариші.

В’ЯЗЕНЬ.  Спасибі, товаришу... Зрозумійте мене. Оксана
Павлівна  була секретарем підпільного парткому.

ЗАЧЕПИЛО.  Вона?..

В’ЯЗЕНЬ.  Так, вона... Ви не уявляєте, як це тяжко... Ми
сумнівалися,  чи маємо право називати себе комуністами.
Вона  кинула слова, які одразу ж облетіли в’язницю.

ЗАЧЕПИЛО.  Які слова?

В’ЯЗЕНЬ.  Комуністом є той, хто лишився вірним
Батьківщині...  Це ніби просто. Ніби й так ясно. Але там це
тоді  сприймалося якось зовсім по-новому. Ми зрозуміли, що
право  це в нас самих, в наших душах...У вірі нашій право. І це
врятувало  навіть тих, хто вважав своє життя вже скінченим.
Як  же я можу лишатися тут, коли вона...

ЗАЧЕПИЛО.  Розумію, друзі. Але Оксана Павлівна взяла
тільки  тих, хто їй потрібен. Не сумуйте. До ранку ще далеко.
Перевірте  зброю. Світанок буде гарячим.
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Юлька  і в’язень виходять. Наближається гуркіт літака.

ХМІЛЬКО.  Летить.

ЗАЧЕПИЛО.  Так, летить... Передчуваю дуже мало
приємного  в цій зустрічі.

ХМІЛЬКО.  Сідає...

ЗАЧЕПИЛО.  Що ж, капітане... Ходімо перед його ясні
очі.

Хмілько  й Зачепило виходять. Деякий час сцена порожня.
Потім  ми бачимо Миколу, що обережно визирає з кущів. Його ліва
рука  підв’язана хусткою до шиї. Сторожко входить, схиляється до
притоптаної  трави. Помітивши порожню пачку « Казбека», підіймає
її,  сумно розглядає.

МИКОЛА.  «Казбек»... Довоєнний... Наче ціле століття
минуло.  Ніби бачиш власне зображення у глибокій криниці.
(Підійняв  пташине перо). А це що? Перо чорногуза. Невже
природа  живе своїм звичайним життям? І трави, й чайки, і
чорногузи...  Тільки ми, люди, вбиваємо одне одного.

З  автоматом в руках до нього кидається Юлька.

ЮЛЬКА.  Стій! Тепер не втечеш!...

МИКОЛА  (спокійно). Чому ж я маю тікати від рідної
матері?  Я все життя шукав її... Як шукають правду.
(Здоровою  рукою відводить від грудей автомат). Де вона?

ЮЛЬКА.  Я мушу спершу доповісти про тебе.

МИКОЛА.  Встигнеш. Де мати?

ЮЛЬКА.  Через півгодини дізнаєшся. Ходімо до штабу.
(Після  павзи). Вірити тобі чи...

МИКОЛА.  Квітку все ж таки не викидай.

ЮЛЬКА.  Невже втік від них? (Обмацує його поранену
руку).  Де це тебе, Колю?

МИКОЛА.  Вони стріляють краще від тебе.
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ЮЛЬКА.  Ходімо, перев’яжу.

Микола  і Юлька вийшли. З’являється Замогильний у довоєнній
формі  генерал-майора. Вигляд у нього похмурий і роздратований.
Вслід  за ним входить Зачепило.

ЗАЧЕПИЛО  (за куліси). Загасити вогнища!
ГОЛОС  ЮЛЬКИ. Єсть загасити!..

Вогнище  згасає.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  А якби Лаврентій Павлович прилетів,
ви  б і на його честь розпалили отакі миршаві блимавки?..
Ледве  помітили. Хотіли вже назад повертати.

ЗАЧЕПИЛО.  Нам дров не жалко. Але ж німцям не жалко
мін.

ЗАМОГИЛЬНИЙ  (насторожено). Хіба вони так
близько?

ЗАЧЕПИЛО.  Досить близько для того, щоб
обстрілювати  нас. Тут недалеко їхня переправа.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Гм... А мені казали, що ви
контролюєте  весь район. Ви ж нещодавно захопили місто.

ЗАЧЕПИЛО.  Так, захопили... І одразу ж відійшли.
ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Ви підводите Лаврентія Павловича.
ЗАЧЕПИЛО.  Чим саме?

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  В його кабінеті висить карта, на яку
він  наколює червоні прапорці. Він уже наколов прапорець на
це  місто. Чекісти не відступають!

ЗАЧЕПИЛО.  Операція саме так і була задумана. Ми й не
мали  наміру утримувати місто. Це було б просто
божевіллям.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Війни без жертв не буває.
ЗАЧЕПИЛО.  Сергію Миколайовичу!
ЗАМОГИЛЬНИЙ.  У мене є військове звання,

полковнику.
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ЗАЧЕПИЛО.  Товаришу генерал-майор... Ми ще дуже
мало  встигли. Це так. Але запевняю вас, що боягузів серед
нас  немає. Ось, наприклад, сьогодні... (Г/іянув на годинник).
Через  півгодини... Вони вже заклали тол... Вони пливуть
униз...  В напрямку Чорного озера.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  До дідька!.. Що ви там шепочете?
Який  тол?

ЗАЧЕПИЛО.  Через півгодини буде висаджена в повітря
переправа,  яка має для німців стратегічне значення.

ЗАМОГИЛЬНИЙ  (злякано). Чому ж ви мовчите?!
(Опанувавши  себе). Слухайте. Розмова буде коротка. Я маю
цілий  ряд невідкладних завдань і мушу негайно вилетіти. Ви
вчинили  недозволений акт. Хто вам дав право амністувати
політичних  злочинців?.. Більше того — ви озброїли їх...

ЗАЧЕПИЛО  (дивиться на годинник). Вони хочуть
битися  з окупантами.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Мене не цікавить, чого вони хочуть!
Лаврентій  Павлович обурений вашим свавіллям. Він доручив
мені  перевірити...

За  кущами з’являється Микола, насторожено дослухається до
розмови.

ЗАЧЕПИЛО.  Тут і перевіряти нічого.
ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Значить, це відповідає дійсности?

ЗАЧЕПИЛО  (дивиться на годинник). Лишилося
вісімнадцять  хвилин. І зроблять це ті, кому ми видали зброю.

ЗАМОГИЛЬНИЙ  (з жахом дивлячись на годинник).
Передаю  наказ Народного Комісара. Ворогів народу
роззброїти  і знешкодити фізично. Цю акцію доручаю
здійснити  капітанові Хмількову особисто. За кожного
політичного  злочинця, який утече з-під розстрілу, ви несете
сувору  відповідальність. (Кричить за куліси). Заводьте
літак!  (До Зачепила). Ясно, полковнику? Запитання є?..

Вкрай  схвильований, Микола зник за кущами.
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ЗАЧЕПИЛО  (Вражений). Невже це можливо? Вони ж не
засуджені  до страти. О, ні! Я не вірю вам, Замогильний!.. Те ж
саме  з ними хотіли зробити фашисти... Чуєте? Те ж саме!

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Може, накажете вивозити їх у тил?
Літаками?  Чи не забагато чести?..

ЗАЧЕПИЛО.  Треба спершу перевірити їх на ділі.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Бути нещадними змушують
обставини.  Іншого виходу немає... Всі вони підуть на службу до
німців!  У цьому немає жодного сумніву.

ЗАЧЕПИЛО.  Вони ж прийшли не до німців, а до нас.

ЗАМОГИЛЬНИЙ  (прикладає руку до кашкета).
Полковнику  Зачепило! Виконуйте! (Опустив руку). Досить
вдавати  із себе сентиментальну інститутку. Гуманізм полягає
в  тому, щоб карати небезпечних злочинців.

ЗАЧЕПИЛО.  Тут якесь непорозуміння. (Заступає шлях
Замогильному).  Ні!.. Стривайте! Лишилося п’ять хвилин.
Через  п’ять хвилин ви пересвідчитесь, що це не вороги... Це
патріоти!  Герої!

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Я мушу негайно летіти. Чуєте?
ЗАЧЕПИЛО.  Сергію Миколайовичу! Чотири хвилини

залишилося.  Благаю вас... Ви зможете доповісти об’єктивно.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Я доповім Лаврентію Павловичу, що
ви  відмовилися виконувати його наказ! (Бере Зачепила за
ґудзик).  Іване Кіндратовичу! Знайте: вами дуже незадоволені
в  наркоматі. Я захищаю, як можу. Кажуть , ви злигалися з
українськими  націоналістами. Україна, Україна. Більше
ніщо  для вас не існує.

ЗАЧЕПИЛО.  Це нерозумне перебільшення. Але ж
Україна  справді існує. І ми за неї воюємо. Всі летючки, які
розкидають  з наших літаків...

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Закликають боротися за Україну...
ЗАЧЕПИЛО.  Авже ж. Якщо це здатне в когось викликати

невдоволення,  то лише у німців.

ЗАМОГИЛЬНИЙ.  Який же ви нетямущий! Проклямації,
котрі  ми розкидаємо в німецькому тилу, призначені не для
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чекістів,  а для місцевого населення. Це — тактика. Вам
ясно?...  Чекіст повинен стояти на кілька голів вище... Ви ж
сприймаєте  ці метелики до ідіотизму буквально. Ніби
вчорашній  студент... Гаразд, я так і доповім: загін Зачепила
воює  не за Сталіна, а за неньку Україну.

ЗАЧЕПИЛО  (вражено відступає). Ну, що ж... Можете
летіти.  Доповідайте.

Замогильний  вибігає. Одразу ж заревів мотор літака. Літак
знявся  в повітря й полетів.

Доповідай,  гадино!... Війна ще тільки починається. І тут
Берія  нам не судця. Тут суддею є лише наше сумління... А по
війні  буде видно. (Стрясає перед собою стиснутими
кулаками).  Свастику б вам на рукави, а не революційний
меч!..

Гучний  вибух. Вбігає Хмілько, за ним Юлька та партизани. Всі
збуджені,  трясуть одне одного в радісних обіймах.

ПЕРШИЙ  ПАРТИЗАН (до другого). Що скажеш, казан з
каламутною  юшкою! Га?...

ДРУГИЙ  ПАРТИЗАН. Стривай! Сам зараз у казані
кипітимеш.  У геєні огненній.

ПЕРШИЙ  ПАРТИЗАН. Не лякай! Ми вже лякані... Вона

й  за братаника мого, Василя, слівце замовила.
ТРЕТІЙ  ПАРТИЗАН (трясе Бородатого в’язня). У-у,

чорт  бородатий! З тебе могорич.

ХМІЛЬКО  (до Зачепила). Тривоги не було до самого
вибуху.  Значить, вартові наших плавців не помітили.
(Дивиться  на годинник). Вони вже біля озера... Що з вами,
Іване  Кіндратовичу? Він так несподівано вилетів. Чого він
хоче  від нас?

ЗАЧЕПИЛО  (похмуро). Прошу ніколи про це не
розпитувати.  Я сам прийняв рішення — сам і відповідатиму
за  нього.
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ХМІЛЬКО.  Значить...

ЗАЧЕПИЛО.  Значить, ніякого Замогильного в нас не

було.  І ніяких наказів він не привозив.

ЮЛЬКА  (до Зачепила). Товаришу командир! Дозвольте
вирушити  їм назустріч.

ЗАЧЕПИЛО.  Що? Не терпиться?... Гаразд. Рушайте. Хто
з  тобою?

На  чолі з Бородатим в’язнем вишикувалося ще п’ятеро
колишніх  в’язнів.

В’ЯЗЕНЬ.  Серед нас є колишні боротьбісти. Не знаю, як
їх  вважати. Вони комуністи, але...

ЗАЧЕПИЛО.  Що «але»?...

В’ЯЗЕНЬ.  Хочуть бачити Україну незалежною... їх
вважали  то справжніми комуністами, то несправжніми. Вони
ж  себе вважають комуністами з дореволюційним стажем.

ЗАЧЕПИЛО.  Раз вважають,— так тому й бути. Людину
можна  позбавити лише майбутнього. Минуле — це той
скарб,  якого ніхто відібрати не здатний. (Потискує руки
в’язням).  Рушайте, хлопці!...

ЮЛЬКА.  З нами вирішив піти Микола. (Оглядається).
Миколо!

ЗАЧЕПИЛО  (радісно). Він прийшов?.. Значить,
недаремно  я в нього вірив. Де ж він?..

ЮЛЬКА.  Мабуть, уже рушив. Жде нас біля дороги.

В’язні  на чолі з Юлькою виходять.

ХМІЛЬКО.  Я віддав наказ підготуватися до кругової
оборони.

ЗАЧЕПИЛО.  Треба оглянути окопи. Ходімо. (До
партизанів).  Зайняти бойові порядки.

Партизани  швидко розходяться. Зачепило і Хмілько теж
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вийшли.  Деякий час сцена порожня. Потім ми бачимо Миколу, що
обережно  визирає з кущів.

Ось  він махає комусь за куліси. З автоматами напоготові
виходить  група есесівців на чолі з Отто Венцелем.

ОТТО.  Молодий чоловіче... Якщо це пастка — перша
куля  належить вам.

МИКОЛА.  Куля мені така ж страшна, як учора
дерев’яний  меч... Не страх змусив мене привести вас сюди. І
не  ті тридцять тисяч окупаційних марок, які ви обіцяєте за
голову  Зачепила. Я чув на власні вуха: їх наказано
розстріляти.  Усіх до одного... І її також.

ОТТО  (прислухається). Здається, нікого немає.
МИКОЛА.  Ми підемо по їхніх слідах. Зачепило від нас не

втече.

ОТТО.  Дивіться, Луговий. Я знаю ці місця не згірше вас.

МИКОЛА.  А я ненавиджу Зачепила і всю його банду
більше,  ніж ви, Отто Венцель. На його руках кров моєї
матері.

Партизани,  яких ми зараз не бачимо, відкривають вогонь по
групі  есесівців.

ОТТО.  Сакрамент!... Ґебт фойєр!...

Отто  Венцель та ще кілька есесівців падають. Інші
підхоплюють  їх і тягнуть за куліси.

На  сцені лишився тільки Микола. Обличчя його перекошене від
божевільної  люті. Вихопивши із-за пояса Гранату з довгою
дерев’яною  ручкою, здіймає її догори і, не звертаючи уваги на кулі,
що  дзижчать над його головою, йде вперед — на партизанські
окопи.

МИКОЛА  (незтямно кричить). Ге-гей!.. Борода!... Де
ти  ховаєшся, нікчемо? Виходь сюди. На чесний поєдинок.
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Важким  кроком назустріч йому виходить Оксана. Хустка
відкинута  на плечі, вітер куйовдить сиве волосся. Вся її постать ніби
налита  свинцем. Бій точиться десь за сценою.

МИКОЛА  (приголомшено опустив гранату). Мамо!..
Ти  жива?..

ОКСАНА.  Ти привів карателів, зраднику!

МИКОЛА  (вхопивши її за руку, штовхає туди, де зникли
німці)  Швидше, швидше! Ти нічого не знаєш. Вони тебе
розстріляють.

Із  окопів вибігли Зачепило, Хмілько, партизани. Продовжуючи
бій,  стріляють за сцену.

МИКОЛА  (до Заиепила). Нарешті! Кров за кров, гадино!
(Підіймає  ґранату).

ОКСАНА  (вихоплює із кобури парабелюм). Не смій.
Чуєш?  Не смій, негіднику...

Микола  її не чує. Іще сота доля секунди — й німецька Граната
полетить  на Зачепила та на його бойових друзів. Хмілько цілиться в
Миколу,  але не встигає вистрелити — перша стріляє Оксана.
Парабелюм  випадає із її рук, а Микола похитуючись падає на той
самий  горбик, де в пролозі ми бачили могилу. Продовжуючи бій з
німцями,  повз неї пробігають Хмілько, Зачепило, кілька партизанів.
Оксана  хитається — ось-ось упаде.

ОКСАНА.  Що я наробила?

З  божевільними очима, рвучи на собі волосся, Оксана ступає
кілька  кроків до глядача — і падає на труп сина.

А  в кутку сцени з’являється Юлька. Вона все бачила. Обхопивши
руками  берізку, корчиться, ніби підстрелена. Над лісом покотивсь її
нелюдський  зойк.

ЮЛЬКА.  Аа-а-ай!

ЗАВІСА
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ЕПІЛОГ

Він  є продовженням прологу. На тому самому місці і в тих

самих  позах, як було перед початком першої картини, стоять

Оксана  й Зачепило. Так само спалахують блискавиці й віддалено,

трохи  приглушено, прокочується грім. Інколи калатають дзвони.

Вся  п’єса була ніби їхніми спогадами.

ОКСАНА.  Я часто чую його голос. Отак вийду в поле,
стану  серед пшениці — і розмовляю з ним... Хоч добре
розумію,  що голос той у мені самій, в моїй душі. А так ніби з-
під  землі його чую... Особливо тут, біля цієї осики... Коли
зашумить  вона своїм листям.. Як оце зараз.

Гучніше  гримає в небі, тріпоче осикове листя, і крізь його шум
пробивається  голос Миколи.

ГОЛОС  МИКОЛИ. Мамо!.. Якби в тебе не піднялась на
мене  рука — я б, може, й жив на світі. Але яке б то було
життя,  коли за плечами — зрада?

ОКСАНА.  Не дали мені піти услід за тобою, Миколо.
Для  кари на землі лишилася. А чи вона карається? Хочеться
вірити,  що їй також не байдуже.

ГОЛОС  МИКОЛИ. Про кого ти, мамо?

ОКСАНА.  Про ту, кого на плакатах у жіночому образі
малювали.  І називали матір’ю. Хто моєю рукою в тебе
цілився.  Кажуть, це не вона дітей своїх нищила. Не вона,
кажуть.  А хто ж тоді, хто? Де віднайти винних?..

ГОЛОС  МИКОЛИ. Ти ж тепер знаєш більше, ніж знала
тоді...Тобі  тепер відомо, що зробило мене зрадником. Не сам
я,  а те, що було...
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ОКСАНА.  Знаю. Тепер знаю. Краще б того не знати.
Вірити  б так, як тоді вірилося. Розумові наперекір... А проте
дурниці  я кажу. Треба нам знати! Все треба знати. Щоб
менше  було таких жорстоких фанатиків, як Оксана Лугова.

Із-за  кущів визирає Рябокінь.

ЗАЧЕПИЛО.  Оксано! Ти знов розмовляєш сама з собою.

ОКСАНА.  Пробач. Я розмовляла з Миколою.

ЗАЧЕПИЛО.  Та-ак. Розумію. Та хіба тільки з Миколою
таке  сталося? Тисячі, сотні тисяч... Це була жорстока обкатка
соціалізму.

ОКСАНА.  Обкатка?.. Ніби соціалізм — це якась
машина.

ЗАЧЕПИЛО.  Система, звичайно.

ОКСАНА.  Але ж ми тоді хто? Гвинтики, коліщата? Він
так  і називав нас — Гвинтики... Виходить, ми не людям, а
машині  служимо.

ЗАЧЕПИЛО.  Щоб там не було, Оксано... Соціалізм не
винен.

ОКСАНА.  Миколі тепер було б тридцять вісім років.
Були  б у мене онуки... Я питаю: що для чого існує — системи
для  людей чи люди для системи?

ЗАЧЕПИЛО.  Соціалізм не винен.

ОКСАНА.  Не про це мова... (Знову чути калатання
дзвонів).  Чуєш? Море б’є у дзвони. Ніби й справді церква
ожила.  Та сама, що ми в тридцятому зруйнували. А, може, це
так  і є?...

ЗАЧЕПИЛО  (не обертаючись). Щасливий-сім!.. Я
навчився  бачити вас потилицею. А йдіть-но сюди!

Потупившись,  Рябокінь з острахом наближається до Зачепила.

РЯБОКІНЬ.  Іване Кіндратовичу...Хіба ж можна?Ви ж
старий  чекіст. Це ж таємниця.
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ЗАЧЕПИЛО.  Можна, Рябоконю!... Досить тобі тертися
по  закутках та по горищах. Досить із нас підступних
сажотрусів.  Віднині печі наші ніколи не чадітимуть. Вони
завжди  горітимуть чистим, блакитним полум’ям. Біля них
грітимуться  діти й матері, яким ніщо не загрожує... Забудь
своє  ремесло, Рябоконю! Воно тепер нікому не згодиться...

ОКСАНА.  Дай Боже, щоб було так, як ти кажеш... Дай
Боже!

РЯБОКІНЬ!  Ви... Я напишу кому треба.

ЗАЧЕПИЛО.  Пиши. На той світ... На цьому світі тебе
ніхто  не захоче слухати. Згинь, примаро!

Рябокінь,  задкуючи, зникає за кулісами.

ЗАЧЕПИЛО.  Пора, Оксано. Море вже нас обступає
звідусіль.

ОКСАНА.  Пора!

Вона  наближається до осики, ніби хоче її обійняти. Але не
дійшовши,  рвучко обертається і кричить:

Слухай,  Молоху! Проклятий Молоху! Ти ще довго дітей
наших  пожиратимеш? Не дам! Свого власноруч кинула тобі в
пащу  — за чужих на смерть піду. Але більше не дам. Ні-ко-
ли!...

ЗАВІСА
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