
Ціна байдужості 

(за мотивами повісті Чарльза Діккенса «Різдвяна пісня в прозі, або різдвяне 

оповідання з привидами») 

Дійові особи: 

Кутний Володимир Степанович – головний герой 

Іван – секретар  

Меланія – племінниця  

Кутний Степан Васильович – батько, привид 

Христина – дружина  

Анна – донька  

Духи: Дух Теперішнього Різдва, Дух Минулого Різдва, Дух Майбутнього Різдва 

Дві істоти – Байдужість і Бідність 

Дія 1 

(Темноволосий чоловік сидить посеред кабінету за широким столом. На ньому 

одягнений чорний класичний костюм. Чоловік схилився над документами і щось 

бурмоче собі під ніс. Час від часу він поглядає на прозорі двері, за якими сидить 

його секретар, що невпевнено дивиться на свого роботодавця. Раптом, робітник 

піднімається з-за свого робочого місця, стукає у двері кабінету і заходить 

всередину) 

Іван: Володимире Степановичу, можна? 

Володимир: Чого тобі? 

Іван: Ну, я цей… 

Володимир: Знову відпроситися хочеш? 

Іван: Ну, завтра Різдво. Це державний вихідний, свято. 

Володимир: Ой, та яке свято! Немає ніякого свята! У мене приватна фірма, тому 

байдуже на державні вихідні. Не хочеш працювати, то я знайду іншого секретаря. 

Іван: Та ні, що ви! Мені подобається моя робота і все влаштовує. Просто я працюю 

майже щодня, тому можна хоча б один вихідний? 

Володимир: Та мені байдуже! Йди, але залишишся без премії. І не кажи, що я тобі 

мало плачу! 

Іван: Дякую, Володимире Степановичу! Веселого Різдва! 

Володимир: Дурниці! Йди вже! 



(Раптом, непомітно в офіс заходить тендітна дівчина. Вона весело сміється і, 

цокаючи каблуками, підходить до чоловіків) 

Меланія: Добрий день, дядечку! Вітаю, пане Іване! З прийдешнім Різдвом! 

Іван: (виходячи з кабінету) І вам веселих свят!  

Володимир: Знову ти за своє, Меланіє! Ну яке Різдво? Це все дурниці. 

Меланія: Різдво не дурниця, дядьку.  

Володимир: (нервуючись) Я тобі заважаю його святкувати? Хіба забороняю? Ні, ну 

от і святкуй по-своєму, а мені так святкувати подобається. 

Меланія: Але ж ви його не святкуєте! 

Володимир: Мені на нього байдуже, розумієш? (промовляє по складах) Бай-ду-же. 

Меланія: Ну, дядьку! Різдво – це прекрасне свято! Навколо бігають радісні діти, 

повсюди лунають колядки, в будинках накривають на стіл і вся сім’я вечеряє 

разом. Усі відкривають один одному серця й не дивляться на свої статки. Я знаю, 

що Різдво приносить усім радість і щастя й буде приносити в майбутньому. 

Володимир: Що ти від мене хочеш?  

Меланія: Приходьте завтра до нас на обід. 

Володимир: Не хочу. 

Меланія: Не хочете? Вам байдуже на свою сім’ю? 

Володимир: Байдуже. 

Меланія: Але, дядечку… 

Володимир: Я зайнятий, Меланіє. Поговоримо пізніше. 

Меланія: (похиливши голову) Веселого Різдва! 

Володимир: До побачення! 

(Чоловік продовжує працювати. Навколо темніє. Він збирається й виходить з 

офісу) 

Дія 2 

(Дії відбуваються на вулиці. Чоловік йде в сторону багатоповерхівки, заходить в 

середину й викликає ліфт. Тоді він піднімається на найвищий поверх. Біля його 

дверей колядує хлопчик. Володимир проганяє його й відчиняє ключем власну 



квартиру, з якої доносяться звуки телевізора. Володимир насторожено заходить 

всередину й проходить у вітальню) 

Володимир: Хто тут? (бурмочучи) Знову телевізор не вимкнув. 

(Чоловік знаходить пульт на дивані, що стоїть перед телевізором. Він дивиться на 

телевізор, але бачить за ним привид померлого батька. Володимир протирає очі 

й знову дивиться на місце, де нещодавно стояв дух, але там пусто) 

Володимир: Що за дурниці?! 

(Чоловік заходить у спальню. Він закриває штори, вмикає легке, тускле світло й 

опускається на ліжко. Раптом, крізь зачинені двері з’являється привид батька. 

Він прозорий і окутаний металевими ланцюгами, на яких де-не-де висять ключі, 

замки і колодки. Володимир перелякано дивиться на нього й тремтить) 

Володимир: Привидів не існує! Що за жарти?! 

Привид: Володю, Володю... 

Володимир: Хто ви?! 

Привид: Ти знаєш, то навіщо задаєш такі дурні запитання? 

Володимир: Батьку? 

Привид: Кутний Степан Васильович, жахливий батько і чоловік, чи не так? 

(дивиться на чоловіка, який ніяк не відповідає на його питання) Ти не віриш в 

мене. 

Володимир: Так, не вірю. 

Привид: Чому ж ти не віриш своїм очам? 

Володимир: А раптом ти просто галюцинація? 

(Привид кричить і кидає ланцюгами в чоловіка. Володимир закриває обличчя руками 

і намагається відштовхнути метал від себе) 

Привид: Тепер ти віриш?! 

Володимир: Вірю! Як тут не повірити, але навіщо ти тут? 

Привид: Бачиш ці ланцюги? Впізнаєш? 

Володимир: Не розумію про що ти. 

Привид: Моя байдужість до сім’ї, жага до багатства, незліченна брехня призвела до 

появи цих кайданів. Я приречений на вічне снування цим світом без спокою. Та я 



зменшив кількість ланцюгів, коли хоч трохи, але змінився. Я не бажаю тобі такої 

долі, сину. 

Володимир: Я не твій син, я тебе ненавиджу! 

Привид: Пробач, дитино. Вибач мене, якщо зможеш. 

Володимир: (зриваючись на крик) Забирайся! Я тебе ненавиджу! 

Привид: Зачекай. Подумай, синку. Я розкаявся занадто пізно і не хочу, щоб ти 

пішов моєю дорогою. Опівночі до тебе прийде три духи. Пусти їх і вислухай. 

Пробач, сину, пробач… 

(Привид вилітає у вікно з гучним криком. Володимир закриває голову руками і 

сидить так декілька хвилин. Чоловік розплющує очі й уважно дивиться на 

настінний годинник. Він показує рівно північ) 

Володимир: Брехня, нікого немає! Дурниці! Дурниці.. 

Дія 3 

(Володимир лягає спати, бурмочучи під ніс якісь безглузді слова. Він довго 

крутиться в ліжку і, врешті-решт, засинає. Через декілька хвилин у кімнаті 

різко запалюється світло і навколо літають маленькі вогники. Чоловік різко 

прокидається і розгублено дивиться навкруги. Він хапається за покривало, ніби 

ховаючись, і прикриває очі долонями. По кімнаті розноситься ніжний сміх, 

перетворюючись на красиву мелодію. Володимир відводить руку від обличчя і 

перелякано дивиться на дівчину, що літає над паркетом серед вогників. Вона 

виглядає молодою, ще на шляху між дитинством та дорослим життям. За 

спиною розвіюється світле волосся, спадаючи на вогняні крила, які прикриває 

темна вуаль. Дівчина тримає в руці невелику чарівну паличку і весело сміється від 

доторків вогників. Раптом, вона поглядає на Володимира і підлітає ближче. 

Чоловік злякано сахається від неї, знову прикриваючи очі) 

Володимир: (заїкаючись) В-ви х-хто? 

Дух Минулого (дівчина): Я є тою, кого ти чекав, але не визнаєш правдивість 

всього, що відбувається.  Я – Дух Минулого, Дух Давнього Різдва. 

Володимир: (вагаючись) Ч-чи були б Ви д-добрі погасити в-вогники? 

Дух Минулого: (різко підлітає до чоловіка опаляючи вогниками) Ти щойно 

поглянув на світлу сторону і вже просиш її загасити? Ти – один з тих байдужих та 

жорстоких, що створили цю темну вуаль на моїх крилах, гасячи їх світло та 

ховаючи мої вогні!  



Володимир: (швидко говорить, шанобливо переконуючи) Та що Ви! Я ніколи не 

бажав Вам зла і навіть не мав думок гасити Ваше благословенне світло, пані. Що 

привело Вас у мій скромний похмурий будинок? 

Дух Минулого: (поблажливо посміхається і відлітає у сторону вікна) Твоє 

спасіння. Обережніше, Володимире, не втрачай даремно час. 

Володимир: Ви про що? 

Дух Минулого: (ігноруючи слова чоловіка) Підійди ближче! 

(Дівчина вилітає через вікно, весело засміявшись. Вона обертається і дивиться на 

Володимира, який поспіхом натягує плащ. Чоловік підходить до вікна і 

відстрибує назад) 

Володимир: (з острахом) Змилуйтесь, я розіб’юсь! 

Дух Минулого: Дай мені свою руку, я допоможу. 

(Чоловік невпевнено протягує долоню дівчині. Вона знову сміється і різко тягне 

Володимира у вікно. Він намагається зупинитися, але дівчина широко 

посміхається на його спроби й легко витягує до себе. Володимир різко заплющує 

очі, очікуючи удару, але його немає. Чоловік повільно розплющує очі й бачить, що 

пролітає над будинками. Через якийсь час будинки сіріють, а потім набувають 

жовтуватого відтінку, як у старих сторінок книг. Дорогами їздять старі 

автомобілі, радісно бігають діти і співають пісні, а дорослі метушаться 

навколо домівок. Раптом, вони підлітають до старого червоного будинку, на 

якому є невеликий пошарпаний надпис «Школа №11». Дівчина опускає 

Володимира на землю і робить крок назад. Чоловік дивиться на неї, а потім 

обертається до будинку і завмирає) 

Володимир: Це ж школа, моя стара школа! (тихо) Я тут народився.. 

(Дух лагідно поглядає на чоловіка і тихо сміється. По шоці чоловіка скотилась 

самотня сльоза) 

Дух: Володимире, ти плачеш? 

Володимир: (різко відвертається від дівчини і змахує сльози, пробурмотівши) Та 

що Ви! Звісно ж, ні... 

(Чоловік знову дивиться на школу, роблячи крок в її сторону. Раптом, з будівлі 

чується гучний звук шкільного дзвінка. Двері широко відчиняються і радісні діти 

вибігають зі школи, вітаючи всіх з Різдвом. У сторону дівчини й чоловіка 

мчиться невеликий натовп) 



Володимир: (відстрибує з дороги) Вони ж біжать на нас! 

Дух: (сміючись) Це лише тіні минулого. Вони нас не бачать. 

(Чоловік розглядає лиця людей. Він мовчки дивиться декілька хвилин) 

Володимир: Це ж Христя! Ми сиділи за одною партою і часто ховали олівці один 

одного! (сумно посміхається) А ось Андрій і Степан – розбишаки, відомі на всю 

школу. О, а там йде Соломія! Вона завжди мило посміхалась до мене, а я боявся з 

нею заговорити… 

(Вони мовчки стоять декілька хвилин. Дівчина задумливо поглядає на чоловіка, 

повадки якого іноді виглядають по-дитячому) 

Дух: Знаєш, а школа не порожня. В кабінеті третього класу сидить мале хлоп’я, 

самотньо поглядаючи у вікно. 

Володимир: (опустивши голову, тихо) Знаю… 

(Дівчина тягне чоловіка за собою в середину школи. Двері розчиняються без усяких 

зусиль, впускаючи двох незнайомців. Дух заглядає у всі кабінети, а Володимир 

невпевнено йде до останніх дверей. Він зупиняється перед ними і лише через 

декілька хвилин відчиняє їх тремтячою рукою. Всередині, серед голих, подертих 

стін сидить двійник Володимира. Хлопчик читає книгу, час від часу поглядаючи у 

вікно на білий сніг, що спокійно спускається на землю. Чоловік сідає недалеко від 

нього і береться за голову) 

Володимир: Який ж я дурень… Якби я міг повернутись назад всього на один 

день… 

Дух: На один день? Навіщо? 

Володимир: Біля моїх дверей колядував хлопчик і я його прогнав. Потрібно було 

дати йому хоча б маленького гостинця… Та це вже неважливо… 

Дух: (задумливо поглядаючи на чоловіка) Ну що ж… Помилки минулого не 

заважають зробити майбутнє кращим. Погляньмо на інше Різдво. 

(Дівчина змахує рукою і навколо все засвічується. Вони опиняються на цьому ж 

місці, але хлопчик вже не читає книгу. Він ходить з одного кутка в інший, 

міряючи кабінет кроками. Його обличчя виглядає старшим. Перед чоловіком вже 

не стоїть малий третьокласник, а вже десятикласник крокує з одної сторони в 

іншу) 

Володимир: Я ж ніколи не повертався додому на Різдво через батька. Я його 

ненавиджу! Ненавиджу за моє нещасливе дитинство, за сльози матері та сестри!  



Дух: Дивись далі, Володимире. 

(Чоловік стривожено поглядає на двері. Декілька хвилин нічого не відбувається, аж 

раптом вони широко розчиняються. У кабінет забігає маленька дівчинка, карими 

оченятами розглядаючи все навколо. Вона знімає з долонь кольорові рукавчики й з 

радісними вигуками біжить до хлопця, що завмирає,поглядаючи на дитину) 

Дівчинка: (обіймаючи хлопця) Володю, Володю, я так скучила за тобою!  

Хлопець: Марічко? Що ти тут робиш, сонце? 

Дівчинка: Я приїхала за тобою, братику! 

Хлопець: Ти ж знаєш, що я не повернусь на Різдво додому. 

Дівчинка: Але татко змінився! Уявляєш, він купив мені ляльку. Вона така красива! 

Я маю тобі показати. Татко запитав, що я хочу на свято і вислухав мене. Знаєш, 

що я попросила, братику? 

Хлопець: Що ж ти захотіла, сонце? 

Дівчинка: Щоб ти приїхав! Я так скучила і мама хоче, щоб ти відсвяткував з нами. 

Вона вже не плаче вночі у ванній. А знаєш, у неї така гарна посмішка! Ну поїхали, 

братику, будь ласка! 

(Діти чимдуж мчать у сторону вулиці. Чоловік з Духом виходять за ними, ледве 

встигаючи. Дівчинка сідає у старий автомобіль, а хлопець повертається і 

поглядає на школу. З авто доносяться якісь звуки, привертаючи увагу юнака. Він 

востаннє дивиться на будівлю і сідає поряд з дівчинкою. Чоловік з Духом 

спостерігають за від’їздом транспорту) 

Дух: (поглядаючи на чоловіка) У неї велике серце. 

Володимир: (тихо) Так. Моя сестричка, моє маленьке сонце… 

Дух: Здається, у неї залишилась донька, твоя племінниця. 

Володимир: (опускає голову) Так. 

(Усе навколо блискає і зникає. Вони з’являються серед зали старого університету. 

Чоловік протирає очі й зацікавлено розглядає людей та приміщення) 

Дух: Впізнаєш? 

Володимир: Та це ж старий університет! Я тут вчився на юриста. 



(Люди радісно спілкуються біля столів, що простягаються вздовж стін. З одного 

боку стоять колонки, з яких гучно доносилась музика. Декілька пар весело 

танцюють серед зали, а інші підспівують) 

Дух: А себе бачиш? 

Володимир: (обводячи поглядом залу) Ні... Ось я! (показує пальцем в сторону 

одного кутка) Ось цей юнак, що стоїть поряд з дівчиною і показує їй книгу, це я. 

(Дух прослідковує за пальцем чоловіка і дивиться в ту сторону. Хлопець показує 

альбом з власними віршами. Він присвячує їх їй, але вона про це не здогадується. 

Раптом, дівчина весело сміється і тягне юнака танцювати. Вони кидають 

погляди один на одного, весело сміючись. Аж ось, дівчина в один момент дарує 

хлопцеві легкий поцілунок в щоку. Юнак червоніє і здивовано дивиться на 

партнерку) 

Володимир: (замріяно) Це ж Христина, я так її кохав. 

Дух: Що ж змінилось? Хіба почуття пройшли? 

Володимир: (бурмоче) Неважливо. 

(Дух задумливо змахує рукою і все навколо змінюється. Вони з’явиляються посеред 

офісу Володимира. Він щось пише за столом, зарившись в папери. Перед ним 

стоїть змарніла Христина, сумно поглядаючи на чоловіка) 

Христина: Коханий? 

Володимир (в минулому): Ти чого сюди прийшла? 

Христина: (тихо) Ані діагностували серцеву недостатність. 

Володимир (в минулому): (не піднімаючи голови від документів) Тобі треба гроші? 

Скажи скільки потрібно на операцію і я випишу чек, а зараз я зайнятий. 

Христина: (зриваючись на крик) Наша дитина може померти, а тобі важлива лише 

фірма і гроші! 

Володимир (в минулому): (теж піднімаючи тон голосу) Та я стараюсь заради вас, 

щоб ми жили в достатку! 

Христина: (на її очах виступають сльози) Ти змінився. 

Володимир (в минулому): Я був юнаком. Ми були бідними і задовольнялися тим, 

що мали. Моє ставлення до тебе не змінилось. 

Христина: Ти сам знаєш, що це не так. Я хочу розлучення. 



Володимир (в минулому): (дивиться на неї) Тебе щось не влаштовує? Ти хочеш 

залишити дитину напризволяще і без батька? 

Христина: У нас різні дороги, різні цілі. Моє кохання стало непотрібним тобі. Хіба 

ж би ти одружився з бідною дівчиною тепер, коли в тебе є власні акції. Звісно ж, 

ні. Признай це. 

Володимир (в минулому): Не говори дурниць. 

Христина: (твердо) Для тебе це дурниці… Просто усвідом, що ти знайшов своє 

божество. Тобі важливі лише гроші, а не твоя донька і сім’я. Я подаю на 

розлучення, а тобі бажаю щастя і змоги позбутися залежності від грошей. 

Володимир: (благаючи) Духу, забери мене звідси. 

Дух: Дивись. 

Володимир: Перестань, я не хочу цього бачити! 

(Все навколо крутиться і вони з’являються серед похмурої маленької квартири. В 

ліжку спить маленька дівчинка, а над нею схилилась жінка, витираючи самотні 

сльози. Час від часу вона гладить дитину по голові й поглядаєна телефон, що 

тримає в руці) 

Дух: Дивись. 

Володимир: Де ми? 

Дух: Не здогадуєшся? Це квартира Христини. Поглянь до чого призвела твоя 

байдужість. Твоя дитина лежить хвора в ліжку. (збільшує тон голосу) Як ти міг 

допустити таке життя своєї доньки?! Як ти міг?!  

(По обличчю чоловіка течуть сльози. Він, тремтячи, підходить до жінки й 

дивиться на старенький телефон. На екрані висвічується його номер телефону) 

Дух: Вона подзвонила? (дивиться на чоловіка і бачить кивок в знак згоди) Що ж 

Христина хотіла від тебе після розлучення? 

Володимир: Не вистачало грошей на реабілітацію Ані. 

Дух: І що ти відповів? 

Володимир: (зриваючись на крик)Я ж дав їй гроші на операцію. Я платив аліменти. 

Вона хотіла розлучення! 

Дух: А дитина винна?  

Володимир: (запнувшись) Ні… Забери мене, я не витримаю цього. 



(Голос духа змінюється і Володимир чує сміх батька, Христини, Анни. Все 

плутається й зникає. Володимир з’являється в своєму ліжку. Він важко дихає і 

збентежено крутить головою. Його зморює тривожний, мертвий сон…) 

Дія 4 

(Володимир прокидається від звуку дзвонів. До нього доноситься запах пахучих 

страв. Він розплющує очі й бачить, що його кімната стала золотою, а посеред 

неї стоїть красивий, високий трон. На ньому величаво сидів срібноволосий 

чоловік у срібній мантії на спині. На його плечі сиділа біла сова, а в руці був 

блискучий посох. Дух радісно сміявся, відпиваючи напій із золотого, старовинного 

кубка) 

Дух: Володимире, радий вас бачити! Я Дух Теперішнього Різдва. 

Володимир: Що ж мені може показати теперішнє? Я ж знаю, що відбувається в 

моєму житті зараз. 

Дух: Але ти не знаєш, як склались долі інших. 

Володимир: Мене не хвилює їхнє життя.  

Дух: Навіть байдуже на долю рідної доньки? 

(Чоловік замовк. Дух поглянув на нього і протягнув частину мантії. Вони піднялися 

над підлогою й вилетіли у вікно. Навколо розкинулось місто. Люди спішили до 

церкви, святкуючи Різдво. Повсюди лунав сміх і радість. Вони зупинились біля 

садка для малих дітей. Всередині зібралися батьки на свято їхньої малечі. Дух та 

Володимир зайшли в простору залу й сіли на вільні місця в останньому ряді. 

Чоловік повернув голову вправо і побачив Христину, яка тривожно й радісно 

дивилась на сцену, де танцювали дівчата. Він прослідкував за її поглядом і 

помітив Аню у вбранні феї. Вона радісно кружляла на сцені, посміхаючись 

глядачам. Коли танець закінчився, перед дітьми з’явилися сани з багатьма 

подарунками. Аня підійшла до них, називаючи імена дітей) 

Анна: Світланко, тобі привезли торбинку з цукерками. Миколо, для тебе 

приготували автомобіль. Ярчику, а ти тримай робота. 

Дух: У тебе така мила донька. Її чарівний голос, наче музика для вух. 

Володимир: Вона хороша. 

(Раптом Аня закашляла й схопилась за серце. Володимир та Христина побігли в 

сторону сцени, але дівчинка вже втратила свідомість. Чоловік старався обняти 

дитину, але його руки проходили крізь неї. Він з панікою кинувся до Духа, але той 

спокійно дивився на події, що розвивалися дуже неочікувано) 



Христина: (панічно) Викличте швидку! Доню, ти мене чуєш? Аню, прокинься! 

(Через декілька хвилин почувся звук сирени швидкої допомоги. Усе навколо зникло. 

Дух з чоловіком з’явились серед лікарняної палати. На ліжку лежала бліда Аня без 

свідомості, підключена до багатьох апаратів, що підтримували її життя. Поряд 

сиділа Христина, стривожена тримаючи доньку за руку) 

Володимир: Боже, що я накоїв?! Дурень… 

Дух: Ти можеш все змінити. 

Володимир: Аня ж виживе, правда? 

Дух: Я бачу самотню жінку серед пустої квартири, а на полиці стоїть фотографія 

дівчинки з чорною лентою. 

Володимир: Ні! Це не так! 

Дух: Якщо майбутнє не змінити зараз, то дитина не доживе до наступного Різдва. 

Володимир: В цьому винен я… 

Дух: Є ще одне місце, в яке варто завітати. 

(Дух переніс їх у простору кімнату, серед якої стояв стіл. За ним сиділо безліч 

людей. Вони про щось розмовляли, час від часу відпиваючи напої. У приміщення 

зайшла Меланія) 

Меланія: Можливо, він прийде? 

Жінка: Меланіє, дитино, твій дядько не поважає Різдво. Йому плювати на всіх 

навколо окрім себе. 

Меланія: Він назвав свята дурницями. 

Жінка: Ну от, Володимир багатий, але байдужий до проблем інших. 

Меланія: Хай так, але я його й далі люблю не менше, адже він мій дядько. 

(Гості ще довго сиділи і щось обговорювали, а потім стали грати в різноманітні 

ігри. З часом дійшла черга до «Кривого дзеркала». Гості загадували різних істот і 

показували один одному, сміючись з учасників) 

Дух: Нам час йти. 

Володимир: Ну ще трішки, тут так весело! 

Дух: Ти ж не хотів йти сюди. 

Володимир: Ну то й що? 



Дух: Ми не можемо залишитись. 

Володимир: Всього декілька хвилин. 

(Прийшла черга одного знайомого Володимира показувати істоту. Він важко 

пройшов залою, ніби гаркаючи на людей. Чоловік витягнув декілька монет, 

перекидаючи з руки в руку ) 

Меланія: Невже це дядечко Володимир? 

Чоловік: (заливаючись сміхом) Ну це було просто. 

(Гості розреготались. Усе навколо зникло, а Володимир знову опинився серед 

порожньої квартири) 

Дія 5 

(Володимир прокидається від проникливого холоду. Він розплющує очі і бачить, що 

навколо все невимовно темне і блякле. Чоловік натягує чорний халат, 

закутавшись від холоду. Він тривожно підходить до вікна й відкриває важкі 

бордові штори. На нього налітає сильний вітер з прочиненої кватирки, 

відкидаючи всередину кімнати. Володимир падає, опираючись спиною в чиїсь 

ноги. Чоловік перелякано відстрибує і розвертається. Перед ним стоїть фігура в 

чорному плащі. Темний капюшон накинутий на голову так, що закриває все 

обличчя, показуючи лише відблиск гострого погляду. В його руці була коса, 

доповнюючи образ смерті) 

Володимир: (заїкаючись) Д-дух? 

(Дух мовчки поглянув на чоловіка, обертаючись до нього спиною) 

Володимир: Щ-що ж Ви м-мовчите?  

(Дух спокійно пройшов у сторону вікна. У приміщенні гучно розносилось відлуння 

важких кроків) 

Володимир: Мабуть, майбутнє. Та чому Ви явились у вигляді смерті? 

(Дух вказав рукою на вікно, ніби показуючи, що вони мають рухатись далі) 

Володимир: Ні, я не піду. 

(Володимир вибігає з квартири, чуючи важкі кроки за спиною. Він з панікою 

натискає кнопку виклику ліфта. Чоловік знову чує стук коси й всюди зникає 

світло. Він злякано кидається в сторону прогону і, спотикаючись об власні ноги, 

падає. Володимир котиться вниз і знову вдаряється в ноги Духа, який його 

очікував унизу. Чоловік спиною відповзає назад, з острахом дивлячись на темряву 



замість обличчя Духа. Смерть стукає косою об підлогу і посеред коридору 

опускається важкий темний туман. Володимир ще не встиг оглянутись, як дим 

розвіявся, відкриваючи погляду старе затуманене кладовище. Чоловік тремтячи 

встав на ноги й поглянув на Духа, який стояв до нього спиною. Володимир слідкує 

за поглядом фігури і бачить могилу, що трішки похилилась. Вони довго дивляться 

на неї) 

Володимир: (злякано) Чому ми тут? Чия це могила? Навіщо ти мені її показуєш? 

(Дух стукає косою і на пам’ятнику з’являється надпис «Кутна Анна 

Володимирівна») 

Володимир: Аня? Моя донечка? Цього не може бути! Навіщо ти мені брешеш?! 

(Дух мовчки розвертається і йде) 

Володимир: Стій! Коли вона померла? 

(Дух завмирає і, не обертаючись, знову стукає косою. На пам’ятнику з’являється 

надпис «11.02.2014-18.06.2020») 

Володимир: (падаючи на коліна і закриваючи обличчя руками) Ні, цього не може 

бути! Вона не помре дитиною! Це не правда! 

(На плече чоловіка лягає важка рука. Володимир здригнувся і підняв голову. Перед 

ним з’явилась щойно викопана яма. Чоловік встав на ноги) 

Володимир: (тихо) А це для кого? 

(Дух стукає косою і з’являється надгробок. На ньому повільно проступає надпис 

«Кутн…») 

Володимир: Це не може бути для Христини. Вона не змогла пережити смерть 

доньки? Я повинен був бути поряд… 

(Надпис продовжує проявлятись: «Кутний») 

Володимир: Кутний? Це не може бути для мене! Я живий! Я ж тут! (з’являється 

ім’я «Володимир») Я змінюся! (надпис закінчується «Степанович») Ні! Я все 

зрозумів! 

Дух: (штовхаючи чоловіка в могилу) Занадто пізно! 

(Володимир падає в яму і бачить, як на нього падає земля) 

Володимир: Я живий! Що ви робите?! 



(Всередину заглядає двоє страшних створінь. Вони переглядаються і заливаються 

гучним реготом) 

Байдужість: (перше створіння) А, ще живий? Ну добре (продовжує кидати землю) 

Бідність: (друге створіння) Ну що помогли твої гроші? Забирай їх з собою в 

могилу! (кидає монети в яму) 

Володимир: (намагається вибратись) Зупиніться! Не треба! 

Байдужість: Та ж не заважай! (відштовхує лопатою) 

(Чоловік падає і втрачає свідомість. Створіння регочуть і навколо опускається 

темрява) 

Дія 6 

(Чоловік прокидається і підхоплюється з ліжка, заливаючись холодним потом і 

важко дихаючи. Він бере в руки одяг, який перший знаходиться і поспіхом одягає. 

Володимир шукає гаманець, одночасно набираючи номер Христини. Він вибігає з 

квартири й викликає таксі) 

Володимир: Христина? 

Христина: Чого тобі? 

Володимир: Пробач мене, я був дураком. Будь ласка, не кидай слухавку. В якій ви 

лікарні? 

Христина: Звідки ти знаєш? 

Володимир: Це не важливо, просто скажи. 

Христина: Головна лікарня міста. 

Володимир: Я зараз буду. 

(Він називає адресу водію. Через декілька хвилин вони під’їжджають до лікарні. 

Чоловік забігає в магазин поряд з будівлею й поспіхом купує продукти. Тоді він 

чимдуж кидається у відділення кардіології до палати його доньки. Перед дверима 

Володимир зупинився на декілька хвилин. Він тремтячою рукою постукав у двері 

й зайшов всередину. На ліжку лежала Аня, щось розказуючи Христині. Вони 

поглянули на чоловіка здивованим поглядом) 

Аня: (захриплим голосом) Татко? Я так скучала! 

Володимир: Донечко, квіточко моя, я теж скучав. Мені потрібно було поїхати 

далеко-далеко, але тепер я буду завжди поряд. 



(Чоловік акуратно взяв доньку за руку) 

Христина: Доню, ми зараз з татком повернемось. Не хвилюйся, ми швидко. 

(Чоловік з жінкою вийшли в коридор) 

Христина: Що ти тут робиш? 

Володимир: Приїхав до вас. Як вона? 

Христина: (ховаючи погляд) Усе погано, Аня може померти. 

Володимир: Усе буде добре. Наша донечка буде жити, чуєш? Христю, пробач, я 

хочу все повернути назад. 

Христина: (по обличчю спускається декілька сльозинок) Ти пішов! Кинув нашу 

дитину з її хворобою! 

Володимир: (обіймаючи Христину, яка плаче) Тихо, усе буде добре. Все зміниться. 

Тепер я з вами. 

Дія 7 

(Навколо падає сніг. Усі сміються й колядують. За руку прогулюється сімейна пара: 

чоловік з дружиною, радісно спостерігаючи за донькою, яка весело ловить 

сніжинки. Вони сміються й зупиняються біля ялинки, обіймаючись) 

Аня: Мамо, дивись, яка сніжинка! 

Христина: (посміхаюись) Одягни рукавички, сонечко, замерзнеш в руки. 

Аня: Мені не холодно! 

Володимир: (обіймаючи Христину за талію)Аню, послухай маму, якщо хочеш 

отримати морозиво і ще багато солодких подарунків. 

(Аня весело сміється й біжить до батьків. Вони радісно обіймаються під звук 

різдвяних дзвонів) 
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