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ПЕРЕДНЄ СЛОВО
 Любіть жінку такою, якою ви її зробили, 

або робіть такою, яку любите
Іспанське прислів’я

 Жінки у творчості й житті Володимира Винниченка займали осо-
бливу нішу, тому проблема, яка іманентно постає з назви книги, не є но-
вою, та все ж, з огляду на низку об’єктивних причин (віднайдення раніш 
не публікованих авторських текстів, які вважалися втраченими, наприклад), 
залишається актуальною в царині літературознавства та історіографії. 
Актуальність пояснюється також зміною пріоритетів, естетичних смаків, 
вимог і потреб новітнього часу, а відтак і зміною поглядів на певні мистецькі 
явища, про що чи не вперше пролунало у припущенні Д. Гусар-Струка 
щодо амплітуди суспільного сприйняття Винниченківських експериментів 
та його «чесності з собою» у форматі передбачуваного зміщення орієнтирів 
читацької аудиторії: «…не нападали б на нього за теми творів (все ж таки 
погляд на етику, бодай у ставленні до статевого питання, трохи змінився), та, 
мабуть, далі він хвилював би своїх читачів…»
 Коментуючи перше десятиліття щоденникових записів В. Винни-
ченка, Г. Костюк визначив коло проблем, що стояли «тоді в центрі творчих 
зацікавлень В. Винниченка», серед яких насамперед проблеми «...кохання, 
спадковости, свідомости й підсвідомости, інстинкту й розуму, моралі, ети-
ки, стосунків між чоловіком і жінкою та пов’язані з цим питання суспільної 
поведінки людини». Перелік цілком логічно можна продовжити висновками 
М. Жулинського про тему зради, компромісу, грубих, неупокорених праг-
нень, породжених і викликаних до життя здебільшого сексуальним потягом, 
темних, прихованих в глибинах підсвідомості інстинктів, які «інтенсивно 
вибухають» і т. ін.. Тому в книзі представлені найцікавіші (а водночас – і 
найбільш епатажно-скандальні) твори від 1907-го по 1920-ті рр., у яких під 
новим кутом зору, в межах лабораторного експерименту розглядалися пи-
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тання стосунків між статями у їхньому філософському розумінні і прагненні  
досягти гармонії та людського щастя.
 Сукупно усе перелічене підсумовується С. Михидою, як 
відсутність de fakto у творчості письменника «заборонених, психологічно 
«непосильних» тем і проблем», котрі від початку не «вписувалися» в 
традиційно український дискурс, але «піддавалися глибинному аналізу в 
його творчій лабораторії». Дослідник акцентує увагу на винниченковому 
освоєнні в українській літературі terra inkognita тематики сексуально еман-
сипованих героїнь, що прагли власної свободи  і свободи реформаційної 
діяльності у «різних сферах (уточнимо:  як громадського, так і сімейного 
та особистого) життя». При цьому С. Михида відстежує еволюцію образу 
жінки і ставлення до її ролі й місця в соціумі як у творчості, так і в житті 
письменника на рівнях психобіографії  та його художнього світу в контексті 
яскраво вираженої антиномії «інстинкт – суспільна мораль» і проблеми 
спрямованості особистості митця.
 Тому серед масиву досліджень специфіки Винниченкової 
художньо-естетичної майстерності актуальною на сьогодні залишається 
проблема характеротворення його героїв і жіночого характеру зокрема. 
Принципову позицію в цьому питанні займала С. Павличко, розвінчуючи 
чоловіче світосприйняття як руйнівне щодо жіночого образу: «Винничен-
ко виказує відчуття страху чоловіків перед емансипацією й перед вільною 
жінкою. Це свого роду вияв ненависті до жінок, який досить характерний 
для багатьох європейських модерністів перших декад ХХ віку». Л. Рева 
рецепцію С. Павлички зараховує до розряду суб’єктивних, обираючи для 
аналізу Винниченкові характери сильних жінок, емансипованість яких 
визначається соціальними інтенціями («Роботи!», «Зіна», «Баришенька»). 
Дослідниця зауважує, що в літерарурознавстві домінуючим було узагаль-
нене поняття характеру в художньому творі (Л. Тимофєєв, В. Фащенко, С. 
Шаталов та ін.), з іншого боку, вітчизняна література «багата прикладами 
конструювання особистісної моделі характеру жіночого персонажа». Звідси 
думка про вікові параметри, які відбиваються в образному зображенні й, по 
суті, задають тематику твору й визначають його ідею, тому жінки наголо-
шених оповідань належать до типових образів – образів-симпатій самого 
автора, що в результаті давало ідеал української жінки, яким його уявляв В. 
Винниченко: «вони молоді й гарячі, привабливі й знають собі ціну, рішучі, 
прагматичні». Незважаючи на сформованість характерів головних героїнь з 
домінантними рисами лідерства, автор індивідуалізує їх (в арсеналі засобів 
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– концентрованість фабули, картини афектного становища, соціальний 
підтекст діалогів тощо), хоча, стверджує вчена, усе розмаїття жіночих типів 
підпорядковане задуму автора: розкрити статусну роль жінки в суспільстві 
й житті чоловіка, що є «визначальним для ментальної своєрідності 
українського жіноцтва».
 В. Панченко наголошує на тому, що ніцшеанська домінанта 
і соціалістичні переконання створили дуалістичність образу голов-
ного героя В. Винниченка й обумовили його випробування життєвими 
ситуаціями принципу «чесності із собою». Останнє присвячено окремій 
наскрізній темі у творчості В. Винниченка, яка генетично пов’язана із 
його концепцією «чесності із собою» – проблемі статі, що розглядається 
дослідником завдяки низці мотивів, визначених як провідні: природа і 
цивілізація (інстинкт і суспільна мораль), біологічність поведінки лю-
дини, проблеми моралі, кохання і шлюбу. Вчений здійснює аналіз шля-
хом виявлення генетичних і типологічних зближень В. Винниченка із 
Арцибашевим, Стріндбергом, Пшибишевським, Купріним, Андреєвим. 
Це робиться для того, аби довести, що подібні ідеї були предметом 
роздумів світової літератури, а не лише виявом епатажної суті В. Вин-
ниченка. Найбільш яскраво порушене питання розкривається В. Пан-
ченком у потрактуванні «подвійної орієнтації» митця щодо проблеми 
статі на основі оповідання «Момент» та новелістичної дилогії «Рабині 
справжнього» і «Чудний епізод». Окрім цього, дослідник аргументовано 
стверджує, що глибинним поштовхом  до художньої апробації Винни-
ченком проблеми статі  стало також вчення З. Фройда.
 Враховуючи думки С. Михиди, В. Панченка та ін. М. Лавру-
сенко простежує специфіку художнього осмислення філософії життя і 
щастя людини,  які тлумачаться В. Винниченком через призму філософії 
Ф. Ніцше, впродовж короткої миті «щастя-любові» («Момент») в 
межовій для життя героїв ситуації. Хоча наявність у творі наратора 
(революціонер Шехерезада) унеможливлює трагічний фінал принаймні 
для одного головного персонажа, саме смерть та очікування її формують 
модель поведінки героїв. Діалоги розкривають «фактуру внутрішнього 
життя» двох самодостатніх особистостей. На думку дослідниці, Муся й 
Шехерезада абстрагуються від минулого (революційний обов’язок, при-
писи моралі й етикету тощо) задля пізнання справжнього сенсу буття, 
тому «саме такий стан тіла і душі» стає для них рятівним: здолавши 
страх смерті, герої «здобувають як фізичну, так і духовну свободу». 
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 Логіка викладу потребує окремих уточнень щодо оповідань 
з мортальним фіналом («Федько-халамидник», «Кумедія з Костем», 
«Талісман», «Салдатики!») або очікуванням трагічної розв’язки («Мо-
мент», «Зіна») взагалі. Так, А. Горбань розглядає їх за «романтичним» та 
«віталістичним» сценаріями. У першому сценарії (обє’кт аналізу – нове-
ла «Студент») смерть – осмислений альтруїстичний вчинок, спрямований 
у майбутнє: «це подвиг, жертва, доказ власної правоти, останній спосіб 
впливу» як антипод природній смерті, «позбавленій телеології». У друго-
му (оповідання «Момент») – смерть «вияскравлює теперішнє», зумовлює 
звільнення від лицемірних суспільних обмежень у відродженій бестіарності 
(образ Мусі), що досягається  ретроспективною нарацією із зосереджен-
ням уваги на почуттях героїв. Віталістичний сценарій присутній також в 
екзистенційній ситуації новели «Промінь сонця». У підсумку, на переконан-
ня дослідниці, В. Винниченко трактує смерть як своєрідне доповнення жит-
тю і навіть умовою автентичності людського існування, що простежується 
як у філософії героїв письменника, так і в життєвих ситуаціях самого митця. 
 Суїцидальні наміри В. Винниченка, на думку С. Михиди, кри-
ються «в неусвідомлюваному або слабко усвідомлюваному хронічному 
нервово-психічному напруженні»,  у «неврівноваженій, «буйній», страшен-
но честолюбній» натурі письменника. Учений підкреслює притаманність 
даної риси митця персонажам його творів, які воліють «ціною власної 
смерті утверджувати свободу своєї особистості» («Студент», «Чорна Пан-
тера і Білий Медвідь», «Брехня», «Гріх», «Пісня Ізраїля (Кол-Нідре)» тощо). 
Проте поєднання особистісного й художнього у творчості В. Винниченка, 
висловлює припущення дослідник, відіграло позитивну роль, оскільки 
сама творчість є «унікальним психологічним феноменом самопізнання та 
пізнання світу, що дуже часто виникає в супроводі загальнолюдського стра-
ху смерті і як бажання подолати смерть».
 Серед загадок, залишених письменником у спадок нащадкам, за-
лишаються колізії навколо драми «Memento», яку упорядник подає на тлі 
документальної розповіді Н. Миронець «Таємниці кохання Володимира 
Винниченка». Любов, що існує на засадах свободи, «шлюб з любові» для 
народження дітей і категоричне неприйняття шлюбу і дітей поза ним без 
любові – ось провідні проблеми, злютовані митцем у низці експериментів 
на засадах «чесності з собою». Слід зауважити, що особливий підхід В. Вин-
ниченка до жіночого образотворення у драматургії обумовлюється в плані 
особистісному глибоко внутрішніми, підсвідомими факторами (С. Михида 
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серед них називає насамперед едіпів комплекс у стосунках з матір’ю, про-
стежуючи від героїв культових оповідань про дітей до Мирона Купченка в 
«Щаблях життя» неприйняття сином матері, коли «між втратою довіри до 
всього світу та втратою матері В. Винниченком було обрано останню»), в 
історично-соціальному –  бурхливим розвоєм емансипаційних процесів 
доби, у мистецькому, який нерозривно пов’язаний з особистісним, 
–  бажанням утвердитися на вітчизняній і європейській сцені за рахунок 
актуальної проблематики і разом з тим суто кон’юнктурного задоволення 
інтересу публіки до шокуюче пікантних тем (легалізація проституції, на-
приклад, у «Щаблях життя») за  безпосередньої присутності й участі в них 
жіночої статі.
 У творчій лабораторії митця об’єктом обсервації  виступа-
ють жінки на одному рівні з представниками інтелігенції – художньої 
(«Memento», «Чорна Пантера і Білий Медвідь»), наукової («Брехня», «На-
тусь», «Пригвождені», «Закон»), а також революціонери, здебільшого у 
протиріччі сповідуваних ідей і особистої сутності  («Дісгармонія», «Вели-
кий Молох», «Базар»). Ці ж персонажі представлені і в романістиці означе-
ного нами періоду («По-свій», «Божки», «Чесність з собою», «Рівновага», 
«Хочу!», «Записки кирпатого Мефістофеля», «Заповіт батьків»), оскільки 
письменник розгортав порушені в драматургії проблеми на сторінках 
великої прози. І це, звісно, викликало нечуваний вибух громадського обу-
рення з гострою літературно-етичною полемікою, більше схожою на про-
голошення заздалегідь затвердженого вердикту.
 Отож, повторимо: на розмисел неупередженого читача пропонують-
ся скандальні свого часу твори і життєві обставини В. Винниченка, дібрані 
й скомпоновані у певній відповідності до наукових розвідок і коментарів. Як 
і в попередніх книгах, художні твори межують з біографічним фактажем. 
Упорядник сподівається, що читачі залучать до своїх арсеналів авторський 
композиційний прийом пуантилізму, оскільки запропоновані матеріали 
покликані створювати інтелектуальну ауру для самостійного їх осмислення 
реципієнтами.
 Вперше з 20-х років минулого століття публікується п’єса «Щаблі 
життя», більше відома широкому загалу завдяки літературознавчим і кри-
тичним студіям, тому упорядник свідомо звертається до сучасників з 
пропозицією об’єктивної проекції змісту й проблематики драми на сього-
дення. Звернення не є голослівним, що дозволимо підтвердити розлогою 
цитатою з досліджень С. Михиди, якою завершиться передмова: «Сьогодні 
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і психологи, і філософи, й літературознавці сходяться на думці, що про-
никнення в таїну художності неможливе без відповідного проникнення в 
таїну особистості художника. На жаль, крім констатації цих тез у наукових 
розвідках не знайдеш методології підходу до такого непростого явища. І це 
зрозуміло, адже, за небагатьма винятками, психологам недостає історико- 
й теоретико-літературних, а літературознавцям навпаки - професійних 
психологічних знань. Та й питання, які неминуче постають при постановці 
такої проблеми в літературознавчій науці, також очевидні: які й де ті точки до-
тику, що єднають психологічний і літературознавчий дискурси: традиційно 
уживаний «образ автора» у тексті, засоби психологізму, котрі дозволять той 
образ виявити, з одного боку, і психічні прояви у житті письменника, риси 
характеру, темперамент, що трансформуються в художні образи, з іншого?
 Гадаємо, їх значно більше, перелік можна продовжувати, і кожна з 
цих точок дотику в комплексі дозволить ефективно вийти на результат. Зви-
чайно, за умови певної корекції понять. Зокрема, це стосується «образу авто-
ра». Цією категорією дослідники раз у раз користуються, коли хочуть вира-
зити авторську позицію, наголосити на світоглядних та ідейно-естетичних 
поглядах митця. Така необхідність, звичайно, існує, а в заангажованій («знаки 
тут не мають значення - тоталітарною вона є чи псевдопатріотичною) науці 
є домінантною, і назване поняття дуже зручне при визначенні принципів 
служіння письменника тій чи іншій ідеї, якою б вона не була: загально-
людською чи соціальною. Для розкриття ж особливостей поетики окремо-
го твору чи творчості митця загалом окреслення «образу автора» дає недо-
статньо матеріалу. Крім цього він раз у раз асоціюється з ліричним героєм, 
оповідачем, одним із персонажів, життєве кредо якого немовбито близьке 
до авторського тощо. А як тоді бути із творами, де митець експериментує з 
ідеями, як, скажімо, В. Винниченко?»  Питання залишається відкритим.
 Користуючись нагодою, перепрошуємо авторів проекту і читачів за 
допущені в основному томі стилістичні, граматичні та суто технічні огріхи, 
які максимально виправлені у дубльованих матеріалах супутньої книги 
і висловлюю слово подяки рецензентам за моральну підтримку і надання 
вагомої консультативної допомоги.
 Безпосередньо за реальне втілення проекту в життя автор-
упорядник завдячує випускнику гімназії № 9, відомому в Україні 
підприємцю і меценату Максиму Станіславовичу Березкіну, без 
фінансової підтримки якого видання цієї книги було б просто 
неможливим.

Т. Яровенко
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ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО: 
  ЖІНКИ У ТВОРЧОСТІ Й ЖИТТІ

Мужчино, смирися, бо стервом є мужеське тіло,
Бичів йому мало і мало нещасть, щоб смирити,
Все прагне безоглядно стрічні жінки для забави,
Впаде під бичем, підведеться і прагне наново…

О жінко, усе, що у пробах накажеш, — від Бога,
Наказуй ламатись в терпінні і гнутись у пробах,
У соромі й стиді наказуй відкинуть нечисте,
В огні і горінні наказуй вмиватись з полуди.

Аж, може, прозріє. Аж, може, дозволить Господь
Побачити в тілі жіночім не те, що — як світ,
А те, що — безсмертне, побачити душу жіночу.

Юрій Липа

Прелюд від Марини Варданян
…У полемічних відгуках тогочасної критики часто висловлюва-

лось негативне ставлення до «парадоксального методу» письменни-
ка, його теорії «чесності з собою», проблематики творів, визначались 
суперечності світогляду (естет/догматик, колективіст/індивідуаліст, 
марксист/ніцшеанець). На близькій відстані до появи творів у дру-
ці багато що бачилось не так, як відчувається тепер, як відкриваєть-
ся нам, сучасникам. Тогочасна критика не могла знати, що буде за-
втра. Вона не передбачала, що гострі, провокаційні ідеї В. Винничен-
ка визріють у філософську систему. Якщо з відстані часу оглянути 
пройдений В. Винниченком творчий шлях, то яскраво видно, що він 
ішов від революціонера-практика до революціонера-теоретика; від 
соціальних оповідань, психологічних романів і драм-ідей до романів-
утопій. В. Винниченко прийшов до концепції конкордизму, коли по-
бачив, що революції призводять лише до змін диктаторів, що люд-
ство потопає у війнах, що реалізація соціалістичних ідей перетвори-
лася на трагедію. Творчість В. Винниченка 1905-1924 рр. відтворює 
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визрівання ідеї конкордизму, яку митець старанно втілював у своїх 
останніх романах. У ранніх творах письменник розвивав ідеї «нової 
моралі», розбудови нового світу на соціалістичних засадах, викладав 
теорії «чесності з собою», гармонії розуму, волі і серця, порушував 
проблеми колективу й індивіду, статі, батьківства, шлюбу, жінки і па-
тріархальних чеснот. Згодом ці ідеї визріли у соціально-філософську 
систему, складовими якої є узгодженість слова й діла, взаємостосун-
ки колективного і особистого начал, гармонія з природою, роль жі-
нок як будівничих нового світу, перебудова суспільства.

У п’єсах і романах початку століття письменник викривав недо-
сконалості «буржуазної» моралі з її складовими: шлюб, жінка у шлю-
бі, батьківство і дітонародження, брехня. Г. Хоткевич підкреслював, 
що п’єса «Щаблі життя» В. Винниченка будується на опозиції «ста-
ра мораль»/«нова мораль». Відповідно, герої як носії ідей розподіля-
лися на «голосителів нової моралі» та тих, хто «боронить стару мо-
раль». За таким принципом В. Винниченко моделював майже ко-
жен свій твір. Він прагнув, за слушним спостереженням С. Єфремо-
ва, «добитися правди», «розплутати «дисгармонії» між сущим і тим, 
що повинно бути».

Формування «нової моралі» займало першорядне значен-
ня у творчості В. Винниченка. Характеризуючи тогочасну добу як 
«кризу сучасної філософсько-моральної думки», П. Христюк визна-
чав причини невдоволення тогочасної свідомої інтелігенції сучас-
ною етикою суспільства: «Надто довго піклувались тільки про ко-
лектив, забуваючи інтереси живої людської особистості, шанували 
мораль, що часом шкодить не тільки розвитку окремої людської оди-
ниці, а й колективу». Критик доводив, що В. Винниченко «добре від-
чуває крізіс сучасної філософської думки, крізіс норм сучасної ети-
ки», але він «добре знає, що зле» і «не уявляє, яких форм має набра-
ти те краще…»*. Так П. Христюк акцентував на творчих і світогляд-
них пошуках В. Винниченка. Для цього періоду митця була харак-
терна тенденція руйнувати «старі» норми. І лише в останніх романах 
В. Винниченко не лише заперечує, викриває недосконалості суспіль-
ства в усіх сферах, а й пропагує «нову заповідь» життя.

«Етичні шукання» В. Винниченка, як слушно зауважував С. Єф-
ремов, походять з «чесності з собою». Цим принципом В. Винниченко 
намагався розв’язати питання: якою має бути нова мораль. Тогочасні 
публікації рясніли полемічними відгуками критиків на Винниченків 
спосіб творення «нової моралі» принципом «чесності з собою». По-
*        .
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при те, що дослідники стояли на різних соціальних і естетичних по-
зиціях, вони одноголосно засуджували В. Винниченка за данину цій 
теорії. Так представник модерністської критики М. Сріблянський 
відзначав, що «ідея «чесності з собою» повністю полонила Винни-
ченка», їй він «служить як своєму кумирові». З позиції народницької 
критики С. Єфремов охарактеризував Винниченків принцип «чес-
ності з собою» як «парадоксальний метод», назвав «дешевим мето-
дом перелицьовування та прописної моралі». Водночас П. Христюк 
визначав Винниченкову «чесність з собою» як «етичну норму Ніц-
ше». А вчинки героїв твору, засвідчував критик, — «то немов тільки 
ілюстрація до думок Ніцше, до окремих клаптиків, виривків з його 
творів». З позиції радянської критики А. Річицький розглядав «чес-
ність з собою» як «проповідь буржуазно-індивідуалістичної моралі 
(…), внутрішньої гармонії волі, почуття й розуму індивіда незалежно 
від того, який соціальний зміст цієї гармонії». Попри такі «напади» 
на теорію «чесності з собою» В. Винниченко був відданий їй до кін-
ця життя. У романах 1930-40-х рр. еквівалентом «чесності з собою» 
стане ідея узгодженості слова з ділом як одна з вартісних цінностей 
у розумінні свободи і гармонії світу взагалі та окремої особистості 
зокрема.

Принципом «чесності з собою» В. Винниченко апробував тео-
рії про шлюб, народження дітей, стосунки між статями. У розвід-
ці М. Сріблянського «Боротьба за індивідуальність» простежуєть-
ся думка про те, що експерименти автора з «новою мораллю» засвід-
чують свою нездійсненність на практиці. І як наслідок, доводив кри-
тик, «свобода кохання і вибору подружжя — виродилась в свободу 
розпусти, боротьба з домостроєвщиною, родинним гнітом — в пра-
во підлітків ходити в «публічний дім», проблема материнства — в фа-
брикацію дітей машинним способом, проблема радості і краси життя 
— в тайну, підлу розпусту («Брехня») і апофеоз систематичної брех-
ні во імя «благотворительної» радості». М. Сріблянський вважав, що 
письменник принципом «чесності з собою» взагалі руйнує будь-яку 
мораль. Перевіряючи усталені моральні норми, В. Винниченко дово-
дить як важко втілювати в життя теорії. Він розчаровувався й зно-
ву шукав ідеальної моделі моралі. В останніх романах В. Винниченко 
вже апробуватиме політичні доктрини, аби довести їхню демагогію, 
жахливі наслідки для людства; випробовуватиме ідеї конкордизму, 
колектократії, аби переконати світ у їхній дієвості, готовності для вті-
лення в життя. Він виступатиме не з індивідуалістичним бунтом про-
ти моральних догм, а висуне ідею врятування людства взагалі.
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Проблема гармонійної людини у творчості В. Винниченка ста-
вала предметом пильної уваги тогочасної критики. П. Христюк від-
значав, що під новою гармонійною людиною В. Винниченко розу-
міє таку «людину, в якої розум і почуття, інстинкти і свідомість єди-
ні, узгоджені, врівноважені». Своєю чергою модерніст М. Сріблян-
ський наголошував, що спільною рисою творчості В. Винниченка, 
Т. Шевченка, О. Кобилянської, М. Коцюбинського є «вільна люди-
на», вони «творять кращу людину». Тогочасна критика відчула праг-
нення В. Винниченка відшукати такий взірець людини, яка б змо-
гла бути творцем нового світу. Але це були лише пошуки митця. 
Справедливо зазначав М. Сріблянський, що герої драм В. Винни-
ченка не є «творцями нового життя, бо падають жертвою свого іде-
алу». Критика одноголосно стверджувала, що «нові люди» у творах 
В. Винниченка поставали не «гармонійними», а «дисгармонійни-
ми»: «герої, які ілюструють свято життя, не герої, а справді дегене-
рати» (М. Сріблянський); герой «революціонером, новатором і руй-
нівником, реформатором нового життя, творцем нових вільних норм 
— не виглядає» (С. Петлюра); «герої циніки, а автор під маскою ци-
ніка, свобідного голосителя свобідних істин» (Г. Хоткевич). На від-
міну від ранніх творів, у романах 1930-40-х рр. значна роль належить 
ідеалу в концепції людини В. Винниченка. Головні герої стають взір-
цями «нової людини». Пов’язуючи вибір героїв із керівної, ідеологіч-
ної сфер, митець зображував їх як носіїв ідеї конкордизму, які стають 
будівничими нового світу.

Ідея узгодженості індивідуального і колективного начал як скла-
дова концепції конкордизму мала тривалий шлях розвитку: від ви-
ділення особистості з безликої маси в оповіданні «Голота» до захис-
ту індивіда в творах «Щаблі життя», «Чесність з собою» тощо. Леся 
Українка перша наголосила, що В. Винниченко в оповіданні «Го-
лота» ставив питання виділення особистості з юрби. Вона зверну-
ла увагу, що письменник у цьому творі зображує натовп, що склада-
ється з особистостей, «зібрання певних особистостей, кожну зі сво-
єю драмою». На погляд дослідниці, цим В. Винниченко суголосний 
з новоромантиками, слідом за якими він засуджує не сам натовп, 
а «рабський дух», протиставляє натовпу не героя, а «суспільство сві-
домих особистостей».

Проблема зв’язку громадського й особистого начал знайшла про-
довження у п’єсах В. Винниченка. С. Петлюра відзначав злободен-
ність проблематики «Щаблів життя»: «дисгармонії з життя револю-
ціонерів, боротьби індивідуального з колективним, я з ми, одиниці 
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з громадянством». Критик наголошував, що виступаючи на захист 
індивіда, В. Винниченко протиставляє «соціальній, класовій моралі» 
«мораль індивідуалізму». Тому герой драми індивідуаліст, а не ко-
лективіст, який не здатен «піднятись понад своє маленьке я і злитись 
в могутньому колективному ми». Так критик відчув пошуки В. Вин-
ниченка, коли герої його творів ще не були здатними узгодити ко-
лективне й особисте начала.

М. Сріблянський акцентував на пошуках В. Винниченком гармо-
нії між індивідуальним і колективним началами. Про це критик пи-
сав так: «Шукання нової моралі — моралі сильної, красивої і творчої 
людини, що розвивалася б в гармонії соціального ладу з душею інди-
відуума — такий напрямок Винниченка-мислителя, а тому його дра-
ми — цілі громадсько-етичні трактати, утворені з величезним тем-
пераментом і тенденцією — доводити свою думку до логічного кін-
ця, утворюють дивовижну картину сучасної гнилизни, що застрашує 
сучасників. Конфлікт моралі індивідуальної з громадською — пози-
ція, з якої Винниченко розглядає сучасний уклад думання і поступу-
вання». Так критик вловив наміри письменника, що запорукою «но-
вої моралі» та шляхом до формування «сильної особистості» є узго-
дження інтересів колективу й індивіду.

Проблема кохання і статевих стосунків завжди цікавила В. Вин-
ниченка. Згодом це питання удосконалиться і складатиме одну із 
засад його трактату «Конкордизм». Критика «буржуазного» шлю-
бу, вимоги емансипації жінок, дослідження людської сексуальності 
були вельми актуальними темами на початку ХХ століття. У В. Вин-
ниченка ці теми ставали об’єктом соціальних досліджень. Крити-
ка різних напрямів засуджувала такий аспект Винниченкової твор-
чості. Через порушену «полову проблему» в п’єсі «Щаблі життя» 
М. Гехтер назвав твір «торжественим гімном проституції». Водно-
час Г. Хоткевич не сприйняв п’єсу як у мистецькому, так і в ідейно-
му плані, назвавши її «апотеозою самця та ще й соціаліста». З пози-
ції етнографічної критики І. Нечуй-Левицький («Українська дека-
дентщина») називав В. Винниченка «еротистом», «еротоманом». До-
слідник відзначав, що «сороміцькі сюжети» В. Винниченко пов’язує 
з ідеєю «визвольницького сьогочасного рушення». На переконан-
ня критика, у своїх драмах В. Винниченко «заповзявся витовмачи-
ти тільки полову справу, неначе од цього залежить будуще спасіння 
й добробуття усього суспільства…». І. Нечуй-Левицький підсвідомо 
вловив, що В. Винниченко досить серйозно вважатиме питання мо-
ралі визначальними для соціально-політичного реформування.
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Про зв’язок проблем моралі з питаннями соціально-політичного 
характеру в творах В. Винниченка розмірковував І. Кончіц. Він під-
креслював, що письменник одним із перших «пов’язує моральні пи-
тання з прогресом…». На його переконання, В. Винниченко, як зна-
вець об’єктивних процесів суспільства, зображує життя у «сфері мо-
ралі та соціального її виявлення», викриває негативні риси «прогре-
су» суспільства: «капіталізацію», «диференціацію», «дегенерацію». 
І. Кончіц доводив, що, виступаючи «руйнівником старих етичних та 
естетичних підвалин», В. Винниченко «хоче прогресивний рух (со-
ціалізм) зв’язати з етичним відродженням». Тому герої його тво-
рів є соціалістами, «людьми ідейними». На переконання І. Кончі-
ца, «Винниченко підняв голос в оборону етико-етичних основ життя 
для представників соціалізма».

Подібні думки висловлював М. Сріблянський у праці «Бороть-
ба за індивідуальність»: у творах В. Винниченка «боротьба за інди-
відуальність пов’язана з проблемою соціалістичної культури». З цих 
причин, доводив критик, автор обирає своїми героями «соціалістів, 
які міркують над проблемами статі». Так критика вловила наміри 
В. Винниченка перетворити світ на соціалістичному ґрунті.

Одним із аспектів Винниченкової творчості тогочасна критика 
визначала заперечення автором «старого світу». М. Сріблянський 
наголошував, що основою творчості В. Винниченка є «боротьба з 
старим світом». У пошуках тих змін для В. Винниченка найпридат-
нішим був соціалізм. На цьому наголошував М. Євшан у статті «Здо-
бутки української літератури за 1911 рік». З позиції аполітичності 
художньої творчості «апологет модернізму» закидав В. Винниченку 
те, що останній хотів бути водночас «творцем» і «марксистом» і в та-
кий спосіб «скодифікувати літературне життя після доктрин «марк-
сизму». Критик доводив, що у своїх творах В. Винниченко «виступає 
скрізь як соціаліст, як пророк нової моралі соціалістичної, який за-
певняє, що «чесними з собою» можуть бути тільки соціалісти». Так 
критика відбивала один із етапів визрівання ідеї конкордизму: від за-
перечення старого світу до намірів упорядкувати світ на соціалістич-
них засадах. А згодом В. Винниченко розчарувався в такому способі 
реформування світу і звернувся до перебудови світу за конкордист-
ськими принципами, утопійними за своїм характером.
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«МОМЕНТ», «РАБИНІ СПРАВЖНЬОГО», 
«ЧУДНИЙ ЕПІЗОД»: ПОДВІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ 

ПРОБЛЕМИ СТАТІ

«Жіночі образи Винниченка виражають тип 
емансипованої жінки — носія цілком модерних 
цінностей і модерного стилю».

Я. Поліщук
Впливом «філософії життя» значною мірою зумовлена ува-

га В. Винниченка до біологічних аспектів життя людини. Зокрема, 
його хвилювала проблема статі, яка несподівано на була популяр-
ності невдовзі після революції 1905 року. Причо му, для В. Вин-
ниченка характерною була подвійна орієнтація — і на літературну 
традицію, небайдужу до різних аспектів проб леми, в тому числі й 
до «біології любові» — і на соціалістичні моделі суспільного життя. 
Через те в його творах водночас «озвалися» Г. Ібсен — і К. Маркс, 
С. Пшибишевський — і А. Бебель… Стосунки між статями (кохан-
ня, шлюб) у В. Винни ченка показано в ширшому контексті мораль-
ної проблемати ки. Спалах любові між молодими революціонерами 
постає як виклик пуританству суспільства, розкішний світ приро-
ди про тиставляється недосконалому ладові людського життя («Мо-
мент»). Цілий ряд перегуків зближує В. Винниченка з К. Гамсуном 
(поетизація простих радощів буття, радість злиття з природою, осо-
бливості стилістики…). Прозаїк вдається до ремінісценцій з творів 
Г. Мопассана і Ш. Бодлера. Притчеве начало, несподівані параболи 
виявляють парадок сальність його художнього мислення. Роздуму-
ючи над «проблемою статі», В. Винниченко прагнув у своїх творах 
«експериментальним» шляхом прийти до відповідей на цілком кон-
кретні питання. Чи може любов триматися лише на спільності ідей-
них переконань двох людей і їхньому духовному зв’язку? Чи в змозі 

ПЕРША ЧАСТИНА
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«категоричний імпе ратив» людини подолати її ж материнський (чи 
батьківський) інстинкт? Чи можна підпорядкувати любовне почут-
тя — пар тійному обов’язку?

Відповідь на всі ці питання у В. Винниченка — негативна, оскіль-
ки знову (вже вкотре!) йдеться про небезпеку прибор кання природ-
них начал життя в ім’я умоглядної схеми.

У постановці В. Винниченком проблем кохання і шлюбу є чима-
ло зближень і перегуків з Г. Ібсеном (наприклад, у драмі «Пригвож-
дені» багато спільного з п’єсою Г. Ібсена «Привиди»). У Вин ниченка 
бачимо «варіації» на теми сімейної дисгармонії: дра матург з’ясовує 
закономірності появи нещасливих шлюбів. Його персонаж, Родіон 
Лобкович, який проголошує ідею «пробного шлюбу», вельми схожий 
на Освальда Алвінга з «Привидів». Власне, В. Винниченко вдався 
до деяких сюжет них запозичень, зблизивши долі цих героїв, — вони є 
«жерт вами» власних батьків, які одружилися без любові. Над Родіо-
ном, як і над Освальдом, нависає фатум спадковості, хоча по чаток їх-
ньої драми все ж не в ньому, а в дисгармонійності безлюбовних шлю-
бів їхніх батьків, — нібито цілком благопристойних, але таких, що 
обертаються лихом для дітей. Точніше навіть — смертю — самогуб-
ством Родіона й Освальда.

Не менше точок дотику між драмою Г. Ібсена «Привиди» і п’єсою 
«Мохноноге» В. Винниченка. Привиди і мохноноге, що з ними ста-
ють на прю обидва письменники, — це, по-перше, незмінні біологіч-
ні програми, сила інстинктів і спадковості; по-друге — догми, стере-
отипи, анахронічні форми життя. Це мертве, яке хапає за ноги жи-
вих. В. Винниченку був дуже близький пафос Ібсенівського бунту 
проти «привидів», — так само, як і хвала радості життя, природнос-
ті взаємин між людьми, що ставиться вище умовностей суспільства.

Присутність Г. Ібсена в художньому світі Винниченка-драматурга 
була дуже важливою. Про це свідчать і перегуки між п’єсою укра-
їнського письменника «Брехня» та драмою Г. Ібсена «Дика качка». 
У В. Винниченка — антитеза «Дикій кач ці»: там правда стає джере-
лом нещастя, тут — брехня виявля ється «постарілою істиною» і на-
віть парадоксальним чином стимулює «радість життя»!

Наслідком «подвійної орієнтації» Винниченка-художника 
(на західноєвропейську літературу і на соціалістичні мо делі суспіль-
ного переустрою) були його ідеї «перебудови шлю бу» і «перебудови 
людини». Його герої воюють з «мохноноги ми» інстинктами — і в цій 
боротьбі є те, що змушує знову го ворити про утопізм вельми наїв-
них прожек тів, які були не чужі й самому В. Винниченку, про що, 
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зокре ма, свідчать і його щоденники, і історія невдалого співробіт-
ництва з МХАТом.

Роль інстинктів і загалом біологічних начал цікавить В. Винни-
ченка і в драмі «Чорна Пантера і Білий Ведмідь», де від творено го-
стру колізію між батьківським почуттям і почут тям митця в душі ге-
роя. В. Винниченко «анатомує» творчу пристрасть — як і Е. Золя 
в романі «Творчість». Драма худож ника Корнія Каневича, його дру-
жини й дитини має багато сходжень з психологічним вузлом у рома-
ні Е. Золя. І знову можна говорити про «діалог» українського пись-
менника з по пулярним французьким романістом, про підключення 
до роз думів про всепоглинаючу силу мистецтва, про певні сюжетні 
запозичення.

І все ж, коло питань, які хвилюють В. Винниченка, не є повто-
ренням Е. Золя чи Г. Ібсена. Його передусім цікавить можливість 
людини змінити саму себе, подолавши «біологіч ний фатум». Серед 
центральних — і питання про шляхи досяг нення гармонії в шлюбі, 
про його «перебудову» задля блага батьків, дітей, суспільства. Адже 
про що б не писав В. Винни ченко, його практично ніколи не відпус-
кала думка про досяж ність щастя. «Експерименти» показували, що 
шлях до гармонії — не в тотальному бунті проти «мохноногої» при-
роди, а в співробітництві з нею.

Своїми творами В. Винниченко порушував численні «табу», 
оскільки зосереджувався на сексуальних відчуттях ге роїв і героїнь, 
говорив про потаємне і «недозволене», часом епатуючи українську 
читаючу публіку початку XX століття.

Колоритним є відтворений ним тип жінки винниченківського 
віку, в рисах якої є спорідненість із такими героїнями Г. Ібсена, як 
його Нора з драми «Ляльковий дім».

З-поміж різних форм літературних сходжень варто ви ділити при-
клад травестування В. Винниченком вставної новели з «Дон Кіхота» 
М. Сервантеса. Її перелицюванням є повість «Історія Якимового бу-
динку», — звичайно, на суто винниченківський лад, оскільки відомий 
сюжет про «безрозсудно-ціка вого» потрібен був українському авто-
рові для цілком своєрід ного (але дуже типового для самого В. Вин-
ниченка) художньо го завдання. Занепад Якимового «будинку» — це 
крах ілюзії, утопії, це сумна іронія з приводу… наївних і самовпевне-
них спроб «перебудови шлюбу»!

Як важливий компонент життя, кохання супроводжує героїв 
більшості творів В. Винниченка незалежно від їх жанрових ознак. 
Але якщо в таких новелах, як «Голота», «Раб краси», «Зіна», «Зару-
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чини», «Роботи!», любов постає просто як супутник людського жит-
тя, то в ряді п’єс, романів, а також оповідань письменника вона ви-
являється предметом спеціального художнього дослідження. Причо-
му, В. Винниченка цікавлять як психологічні аспекти «життя сер-
ця», так і проблематика любові в її зв’язках із суспільною морал-
лю. І психологічна, й соціальна іпостасі кохання для нього однако-
во важливі.

Стосунки між статями він розглядає в загальному контексті мо-
ральної проблематики, і це вельми симптоматично. Кохання невід-
дільне від питань про індивідуальну свободу і її взаємозв’язок з уста-
леними суспільними приписами. Між вибором, що його здійснює 
«Я», між лінією поведінки особистості й панівними в суспільстві уяв-
леннями, писаними, а частіше — неписаними правилами може ви-
никати колізія. В. Винниченко відзначався неабиякою чутливістю 
до подібних конфліктів, він не раз і сам, ставлячи в центр своїх розду-
мів «проблему статі», загострював кути.

Уже в «Силі і красі» молодий прозаїк показав читачеві речі не зо-
всім звичайні — любовний «дуалізм» молодої жінки, якій нелегко 
здійснити вибір між «красою» і «силою». Трохи згодом, через п’ять 
років, буде написано оповідання «Момент», яке, як ми вже знаємо, 
викликало жваву реакцію в «просвіщенних» колах української чи-
тацької публіки. Повідана в ньому історія короткої любові, що заро-
джується між молодим революціонером і панною в драматичній, ри-
зикованій для життя ситуації, психологічно витончена, світла й пре-
красна. Але й печальна, бо герой новели залишається наодинці з 
мукою «осиротілого щастя», яке спалахнуло було на мить (момент) — 
і зникло разом із чарівною панною.

Є в цьому творі досить одверте протиставлення усталеної, тради-
ційної моралі з її часом суворими, а то й пуританськими вимогами, 
— і природності та принадності душевних і тілесних поривань двох 
молодих людей; є піднесений і мінорний водночас апофеоз «велико-
му, прекрасному процесові життя», частка якого — і ліс, і бджоли, і 
пташки, і «сплетені коханням метелики», і… ці юнак та дівчина, які 
мовби розчиняються у зеленому рухливому царстві природи. Люд-
ська ж мораль згадується як щось протиприродне, обтяжене умов-
ностями і навіть лицемірством.

Епіграфом до цієї Винниченкової новели цілком могли б бути 
слова Г. Флобера: «Все природне — прекрасне». Контраст природно-
го — і неприродного, вільного — й скутого умовностями в творі ак-
центовано так різко, що фінал його набирає навіть публіцистичного 
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забарвлення. Врятувавшись від переслідувачів на кордоні, перейти 
який їм необхідно, щоб виконати партійне завдання, юнак і панна 
змушені розлучитися назавжди. Останні репліки героїні — це, влас-
не, квінтесенція авторської думки: «Щастя — момент. Далі вже бу-
денщина, пошлість…». Драматичний, щемкий фінал пронизаний, ра-
зом з тим, духом вітальності, «безумного щастя побіди життя», пое-
зією молодості і любові.

Є в цій новелі В. Винниченка очевидний гамсунівський фер-
мент: і Винниченко, і Гамсун роблять виразний акцент на тому, що 
людина — невід’ємна частка природи, і саме в цьому полягає сенс 
того контрасту, який виникає, скажімо, в повісті К. Гамсуна «Пан». 
Лейтенант Глан, головний герой цього твору, почуває повноту щас-
тя в цілковитій самотності, яку він знаходить у лісовій сторожці по-
руч із вірним собакою Езопом, тоді як у цивілізованому світі йому 
незатишно й прикро. Його особистість і справді є «втіленням муж-
ності й лицарства, чужих меркантильному духові, що панує в по-
всякденному житті».

В. Винниченку було цілком зрозумілим і близьким це проти-
ставлення світу досконалого (природа) і світу дисгармонійного в сво-
їй жорстокості, фарисействі, меркантильності (суспільство). Побра-
тимство людини й природи в обох письменників підкреслене панте-
їстичними малюнками лісового життя, поетизацією простих радощів 
буття. (Знаменно, що цей гамсунівський «знак» помітний і в нове-
лі М. Коцюбинського «Intermezzo», написаній 1908 року, тобто — не-
вдовзі після «Моменту»). Ліс у них одухотворений і таємничий, він 
— живий, як і цих двоє молодих Винниченкових героїв, які пережива-
ють радість звільнення від смертельного ризику: «Ліс ніби помирив-
ся з нами й не дивився так вороже і суворо; дуби із співчуттям погля-
дали на нас згори; оголені берези несміливо визирали з-за них і посмі-
хались білим гіллям…

Ліс помирився з нами й провадив далі своє життя, життя ко-
хання, народження, росту. На блідих квіточках кущів діловито гуді-
ли бджоли; тукав дятел десь вгорі; дві пташечки, пурхаючи з гілки 
на гілку, подивлялись на нас і несподівано зливались в обіймах. Лі-
тали сплетені коханням метелики або в щасливому безсиллі сиділи 
на листку й поводили вусиками. В траві парами кишіли кузьки. Од-
бувався великий, прекрасний процес життя…».

Інтонаційно це дуже схоже на зізнання Глана на зразок ось цього: 
«Як я радів запахові коріння й листя, запахові жирної соснової смоли; 
тільки в лісі все в мені затихало, я почував себе сильним, здоровим, 
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і нічого не затьмарювало душу… Буває, і дощ іде, і буря виє, і в такий 
ось похмурий день найде безпричинна радість, і ходиш, ходиш, боїш-
ся її розхлюпати… Сонце встає, і мене пронизує захват; я беру рушни-
цю на плече, завмираючи від радості…».

Гостре відчуття своєї присутності в світі, радість злиття з приро-
дою і насолоджування самим актом життя — в такому погляді на лю-
дину криється головна точка дотику між новелою «Момент» і пові-
стю К. Гамсуна «Пан».

Ця близькість підкреслена навіть стилістично: «Неподалік від 
моєї сторожки стояв камінь, високий сірий камінь…» («Пан») — 
«Берези шептались між собою, оголені, білі берези…» («Момент»); 
«У каменя був такий привітний вигляд, він наче дивився на мене, 
коли я до нього підходив, і впізнавав мене» («Пан») — «Берези ви-
зирали з-за дубів і безгучно, радісно сміялися; дуби ласкаво, поваж-
но посміхались в свої кудлаті вуса, метелики й кузьки сміливіше 
пурхали, повзали…» («Момент»).

Отже, контраст природи і цивілізації.
В оповіданні «Момент», як і в повісті «Пан», головною є тема 

любові, причому в обох творах вона виникає як «нездоланна сила, 
яка не підлягає контролю і не знає перешкод, і нехтує моральни-
ми приписами». Любов — владна стихія, яка бере героїв К. Гамсуна 
і В. Винниченка в полон, перетворюючи життя закоханих у «місте-
рію кохання» (Б. Сучков).

В. Винниченку після оповідання «Момент» дорікали, що він 
постає в цьому творі як співець «вільного кохання». Це тверджен-
ня правомірне, але в тому сенсі, в якому О. Купрін висловлювався 
про повість К. Гамсуна «Пан»: «Якщо хочете — це роман, поема, що-
денник, це листки із записної книжки, написані так інтимно, ніби 
для самого себе, це захоплена молитва красі світу, безмежна вдяч-
ність серця за радість існування, але також і гімн перед страшним і 
прекрасним ликом Бога кохання».

Це ж мовби про оповідання «Момент» написано: «Головний пер-
сонаж залишається майже не названим — це могутня сила природи». 
Світ природи вабить своєю гармонією, посилюючи відчуття недоско-
налості світу людського. Подібні контрасти характерні для літератури 
неоромантизму. Отже, в цьому сенсі новела «Момент» може бути по-
ставлена поруч з «Intermezzo» М. Коцюбинського, «Лісовою піснею» 
Лесі Українки, деякими творами О. Кобилянської (за часом же появи 
вона випереджувала їх).
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МОМЕНТ
(Із оповідань тюремної Шехерезади)

І раз Шехерезада так почав своє оповідання:
— Слухайте. Було це навесні. Ви ще пам’ятаєте, що то таке вес-

на? Пам’ятаєте небо, синє, глибоке, далеке! Пам’ятаєте, як ляжеш 
в траву десь, закинеш руки за голову і глянеш у це небо, небо весни? 
Е!.. Ну, словом, було це навесні. Круг мене кохалося поле, шепотіло, 
цілувалось… З ким?

А з небом, з вітром, з сонцем. Пахло ростом, народженням, щас-
тям руху і життя, змістом сущо го… Словом, кажу вам, було це на-
весні.

ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ ФРІДРІХА НІЦШЕ В ОПОВІДАННІ ВОЛОДИМИРА 
ВИННИЧЕНКА «МОМЕНТ»

Наприкінці XIX — у першій чверті XX століття у Європі набули по-
пулярності філософські ідеї Ф. Ніцше, З. Фройда, А. Бергсона. У сво-
їх працях вчені заперечували постулати класичної філософії з її увагою 
до об’єктивного світу й наукової істини, натомість висунувши гасло: «Лю-
дина понад усе!».

Працями Ф. Ніцше захопився і Володимир Винниченко. Відомо, що, 
перебуваючи у в’язниці, письменник читає й перекладає праці філосо-
фа. Погляди німецького мислителя приваблювали українського політи-
ка й митця слова новизною думок в оцінці світу і його законів. Ненависть 
до християнства, що перешкоджає свободі та вільнодумству, заперечен-
ня моралі, що також блокує самоствердження особистості, відкидання де-
мократії, що є зрівнялівкою між людьми й не може створити найкращі умо-
ви для творчості, утвердження думки про те, що пізнання істини триває ві-
чно, любов до життя і небоязнь смерті — усі ці ідеї у висновках філософа 
створювали його ідеал незалежної, самодостатньої та сильної надлюдини 
(трактати «Так казав Заратустра», «Жадання влади»). Однак, як стверджує 
В. Панченко, В. Винниченко сприйняв лише два постулати ніцшеанської 
філософії: «Передусім — йому до душі був пристрасний заклик до «пере -
оцінки всіх цінностей», що звучав у «Жаданні влади» та інших трактатах 
німецького філософа. Бунт антисоціаліста Ф. Ніцше проти умовностей, 
догм, філістерства, покори цілком відповідав мріям соціаліста В. Винни-
ченка про революційне перетворення життя. Заратустра Фрідріха Ніцше 

Інтермедія від В. Винниченка
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А я, мої панове, їхав з моїм контрабандистом Семе ном Пустуном 
до кордону. І той кордон я мусив неодмінно у той же день перейти, 
не ждучи навіть ночі. Але коли я сказав це Семенові, він мовчки-
понуро озирнув мене, знехотя посміхнувся й, одвернув шись до коня-
ки, сердито крикнув:

— Вйо! Ти!
А Семен цей, треба вам сказати, не дивлячись на своє пустотли-

ве прізвище, був чоловік поважний і випускати з себе слів без потре-
би не любив. Сам був «парнишка» дебелий, «гвардійонець», як каза-
ли його односельчани, і на всіх через те дивився завжди згори вниз. 
Ступав помалу, важко, серйозно і навіть, коли ловили його «харциз-
ники», не мінявся, тільки ще більш насуплювався, очі робились ще 
меншими, колючими, і страшно якось біліли губи.

— Справді, Семене, я неодмінно мушу бути сьо годні на тім боці. 
Це як собі знаєте! — з натиском повторив я.

Семен навіть не озирнувся. На величезній його спині сидів ці-
лий ряд блискучих, маленьких, чепур неньких мушок. Коли він робив 
якийсь поривчастий рух, вони спурхували і прудко літали над спиною, 
неначе чайки в морі понад скелею. Потім знов сідали і сиділи якось 
надзвичайно недвижно, ніби пильно вдивлялися в мене.

прокладав дорогу «новій людині» Володимира Винниченка. Соціалістич-
ні ідеї парадоксальним чином поєдналися в українського письменника з 
ніцшеанськими».

Як бачимо, проблема наслідування ідей німецького філософа у худож-
ніх здобутках автора не нова, вона досліджувалася в монографії В. Пан-
ченка «Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості», що цитува-
лася вище. Проте, на наш погляд, розмова про особливості художньої ін-
терпретації ідей Ф. Ніцше українським письменником і політичним дія-
чем початку XX століття В. Винниченком повинна мати своє продовження 
і детальне тлумачення, що й визначає актуальність пропонованого дослі-
дження, мета якого — простежити за специфікою художнього осмислен-
ня філософії життя, його цінностей і пріоритетів в оповіданні «Момент», 
котре розповідає про коротку мить щастя-любові між молодим револю-
ціонером і панною, що опинилися в межовій, складній для життя ситуа-
ції. У своїх висновках ми врахуємо думки С. Михиди, Н. Михальчук, О. Ко-
вальчук, об’єктом уваги досліджень яких була творчість Володимира Ви-
нниченка й оповідання «Момент», зокрема.

«Формула нашого щастя: тверде «так» або «ні», пряма лінія і мета…», 
— писав Ф. Ніцше. Головний герой твору — революціонер з підпільним 
прізвиськом Шехерезада — виписаний В. Винниченком саме в дусі такої 
філософії. Він — сильна, вольова, віддана своїм ідеям людина, яка праг-
не змінити світ, установити нові політичні порядки у країні, а, отже, здобу-
ти щастя. Хоча автор нічого не сповіщає про революційну діяльність сво-
го персонажа, проте читачеві зрозуміло, що його дії становлять серйоз-



23

ПРОБЛЕМИ  СТАТ І

— Можуть убити, — раптом, верст через десять, суворо пробур-
мотів він, зачепивши віжки за люшню і починаючи робити цигарку.

— Були випадки?
Семен, не хапаючись, подув на книжечку паперу, повагом одірвав 

один аркушик і поліз в кишеню за тютюном.
— А чому не було?.. Чи на те розуму треба, аби вбити чоловіка?
— Але було, що й не вбивали?
Семен лизнув папір, витер сірника, пихкнув кілька раз і, беручи 

віжки, зволив промовити:
— А чому не було? Було, що й не вбивали. Вйо!
— Ну, то й мене не вб’ють! — постановив я.
І, пам’ятаю, мені раптом стало страшенно смішно: я — мертвий. 

Ці мушки, Семенова спина, конячинка, на якій підстрибувала комічно 
і глупо якось шлейка, Семенова шапка з прогризеним верхом і… я — 
буду чий мертвяк. Лежу десь, в якому-небудь яру, дикому, порожньо-
му, надо мною небо, на виску маленька чорна ранка, а над ранкою 
кружком сидять такі ж самі блискучі, зеленкуваті мушки й ніби воро-
жать, заглядаючи у неї, туди, всередину, де оселилась смерть. І лице 
моє теж зеленкувате, тверде… А на скелі якійсь сидять чорні, великі, 
таємні ворони і ждуть чогось…

ну небезпеку для влади, бо за ним полюють жандарми. Щоб уникнути по-
карання, чоловік хоче перейти кордон. Герой розуміє небезпеку, яка че-
кає його на шляху до іншої країни. «Можуть убити», — попереджає рево-
люціонера контрабандист Семен Пустун. Але думка про ймовірну смерть 
не лякає й навіть смішить відчайдушного втікача: «І, пам’ятаю, як мені ста-
ло страшенно смішно: я — мертвий». У голові героя народжується не страх 
перед можливим кінцем, а захоплення уявною, виписаною в імпресіоніс-
тичній манері, картиною власної смерті на фоні гармонії природи: «Лежу 
десь, в якому-небудь яру дикому, порожньому, надо мною небо, на виску 
маленька чорна ранка, а над ранкою кружляють такі ж самі блискучі, зелен-
куваті мушки і ніби ворожать, заглядаючи у неї, туди, всередину, де осели-
лась смерть. І лице моє теж зеленувате, тверде… А на скелі якійсь сидять 
чорні, великі, темні ворони і ждуть чогось…». Винниченків революціонер 
малює у власних думках таку смерть, якої би він сам прагнув. Філософія 
його міркувань нагадує висновки Ф. Ніцше, який закликає не боятися пе-
реходу в інший світ і сприймати його як власну волю: «Я свою смерть хва-
лю перед вами — вільну смерть, яка приходить до мене тому, що я хочу».

Змальовуючи образ головного персонажа твору, автор робить акцент 
не лише на епізоди, у яких читач пізнає героя як революціонера — люди-
ну сильного характеру, вільнолюбну, вірну своїм переконанням, а й пока-
зує інший бік його натури — стосунки з жінкою. Як і в суспільному житті, 
так і в інтимних стосунках чоловік прагне нового, розкутості, відходу від 
пуританської моралі. З перших хвилин знайомства з Мусею Шехерезада 
відчуває тяжіння усталених у суспільстві норм поведінки між чоловіком і 
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— Як надокучило носити голову на плечах, то йдіть, — раптом 
несподівано бовкнув Семен і, шарп нувши віжками, понуро крикнув: 
— Вішта! Ти! Кукурудзяна…

Я посміхнувся.
«Кукурудзяна» заспокоїлась і знов зату пала байдуже й неуважно.
Пам’ятаю, село виринуло якось несподівано для мене. Не доїж-

джаючи до його, Семен для чогось підвівся на возі, пильно подивив-
ся вперед і, звертаю чи кудись вбік, злегка повернув до мене голову й, 
тикнувши рукою кудись наперед, муркнув:

— Границя.
Я глянув туди, вперед. Далеко-далеко темніла, як тин, смуга лісу. 

Мені якось стало холодно в грудях, і завмерло серце. Так. Аж ось він, 
цей кордон. Я жадливо дивився туди, в залите сонцем поле, на краю 
якого стояв цей тин, і чув, як мені якось тісно, нудно, неспокійно.

— Ви мене зараз поведете, Семене? — спитав я. Семен повернув 
до мене свій жовто-смуглявий гострий ніс, підстрижені вуса й здиво-
вано промовив:

— Але! А чи я вже нажився на світі, щоб вести вас удень? Он, ма-
єте ліс, в тому лісі є жовніри, то йдіть їм у руки. А мене лишіть ще по-
жити трохи на світі… Ая!

жінкою. «Я мусив почувати себе ніяково», — коментує герой свої почуття. 
Але згодом фліртування панни («Очі панни ще більше поширилися, потім 
швидко пробігли по мені, здригнулись і бризнули сміхом… галантно пове-
ла вона рукою круг себе і навіть посунулась трохи по соломі, ніби увільня-
ючи мені місце») спровокувало персонажа на несподівані вчинки. Замість 
серйозної розмови про майбутній перехід через кордон, герой обсипав 
Мусю соломою. Діями чоловіка рухав не розум, а інстинкт. А він, на думку 
З. Фройда, є однією з головних сил, що провокують дії людини. «А мені, 
признатись по правді, хотілось би ще більш обсипати її цими соломинка-
ми…», — зізнається Шехерезада. Почуття свого персонажа В. Винничен-
ко посилює кольорами, звуками й запахами, що супроводжують зустріч 
молодих людей у повітці контрабандиста. Автор робить акцент на жовто-
му як кольорі життя: жовта солома і бриль у руках дівчини, а ще — сонце: 
«в якомусь кутку повітки тягнулась до землі жовта смуга проміння і зда-
валась золотою палицею». Розмова героїв логічно вплітається в гармо-
нію звуку соломинки, що дрижала над вухом панни, зі щебетом ластівки, 
досадним гудінням оси. Та й запахи в повітці створюють відчуття спокою: 
«…пахло вогкістю, щурами, зіпрілою соломою». Проте щастю, що неспо-
дівано заскочило двох молодих людей, тривати недовго: «…в двері видно 
було, як літали, наче чорні стріли, ластівки. З темних кутків повітки віяло 
якимсь стародавнім сумом…», — застерігає письменник.

Шехерезада й Муся змушені серед білого дня йти до кордону, бо 
в Селі стражі шукали «якусь панночку». На шляху до «границі» кожен з ге-
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Справа, очевидно, стояла зовсім кепсько, раз при мусила на таку 
силу слів самого Семена Пустуна.

— Значить, просто йти на ліс?
— А я. Просто на ліс, жовнірам у руки.
Ми їхали якимсь лугом поза городами. Верби схи лялись над нами, 

і мені чогось жаль було їх, цих любих, добродушних, невередливих 
верб. Поле схо валось, а з ним сховався й той таємний тин. Ми рап-
том зупинились.

Семен мовчки зліз із воза, підійшов до мене й, незадоволено-
суворо, дивлячись убік, бовкнув:

— Так ви таки зараз хочете йти?
— Таки зараз.
— Можуть убити.
— Не вб’ють.
— Ну, то лягайте,— сердито хитнув він головою на віз.
Я, не питаючись, для чого лягати, покірно ліг і, зустрівшись погля-

дом з вербою, криво посміхнувсь до неї. Семен прикрив мене рядном, 
яке дуже пахло огірками, й одійшов. Потім я чув, як він зліз на візок, 
який від цього затрусився й заскрипів, понуро вйок нув, і ми рушили.

роїв виявляє себе справді як ніцшеанська надлюдина, що має свої чесно-
ти, свій імператив як у справі політичної ідеї, так і в особистих почуттях.

Мусю, як і її супутника, найбільше лякає перспектива потрапити 
до рук жандармів, — вона готова навіть себе вбити. Більше того, панна 
бере на себе відповідальність і керує поведінкою досвідченого Шехере-
зади дорогою до кордону. Дівчина демонструє і фізичну вправність, і жі-
ночу прихильність до свого товариша. Водночас, вона віддана ідеям ре-
волюції і прагне, щоб про її смерть говорили, як про смерть відважної лю-
дини, тому заповідає передати товаришам, якщо її не стане, таке: «Мусю 
вбито на кордоні. Вмерла так, як вмирають ті, що люблять життя». Пове-
дінка героїні цілком підтверджує ідеал ніцшеанської надлюдини, бо «від-
вагу в серці має той, хто знає страх, але долає його, хто бачить безодню, 
але дивиться в неї гордо». Муся здолала й осмислила смерть, отже, вона 
здобула духовну волю.

Шехерезада також подає приклад сміливої і витривалої людини. Од-
нак його шлях до кордону сповнений не лише необхідністю втекти від 
стражів, а й бажанням бути поруч із Мусею, яку він покохав з першого по-
гляду. В. Винниченко подає читачеві роздуми свого героя, сповнені вічної 
прихильності до панни. Внутрішній голос персонажа говорить голосом 
його інстинкту, інстинкту закоханого чоловіка: «…я почув її якоюсь близь-
кою мені», «Я тільки міг дивитись на неї», «Вона ставала все ближчою і 
ближчою мені», «І мені щоразу хотілося взяти її за руку, притулитись, зли-
тись з нею і так іти далі». Для героя суть життя, людського щастя вияв-
ляється в намаганні відмежуватися від атрибутів суспільства й віддатися 
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Мабуть, ми їхали знов без дороги, бо мене хитало, як в колисці, 
об колеса шарудів бур’ян, і коняка часто зупинялась, десь хапаючи 
на ходу траву. І, пам’ятаю, коли мене хитало, я здавався собі тру пом, 
який везуть уже від кордону.

Довго так їхали, а я тільки бачив перед очима масу соломинок, 
які кололи мене в лице, та сіре рядно і чув, як понуро вйокав Семен, 
і пирхкала конячка.

Раптом знову зупинились. Рядно піднялось надо мною, а замість 
його глибоко-глибоко синіло небо, і якоюсь незграбною скелею під 
ним стирчала Семенова голова в шапці з його гострим, ніби мерт-
вим носом і чорно-сивими, наче посиланими попелом, підстрижени-
ми вусами.

— Вставайте! — муркнув він. Я підвівся. Візок стояв біля повітки, 
проти якої, по другий бік подвір’я, стояла маленька, задумлива хатка, 
а між ними — ворота на вулицю.

— В повітку! — хитнув Семен головою і кинув на вкруги пильно 
суворим оком. — Розпряжу коняку та й поведу вас.

Я теж озирнувся, зстрибнув з возика й побіг до повітки. Одчинив-
ши двері, я ступив до неї… і від несподіванки закам’янів: на розки-
даній соломі, якраз проти дверей сиділа… — уявіть собі!.. — сиділа 

руху власних почуттів. Така філософія існування повністю суголосна з пра-
цями Ф. Ніцше. «Щонайтісніше з природним проектом буття співпрацює 
тіло», — підкреслює О. Ковальчук. Рух почуттів персонажа письменник по-
дає співзвучно до картин природи. Герой прагне такої ж гармонії у почут-
тях, яка є в природі: «…дві пташки, пурхаючи з гілки на гілку, … несподівано 
зливались в обіймах. Літали сплетені коханням метелики або в щасливо-
му безсиллі сиділи на листку й поводили вусиками. В траві парами кишіли 
кузьки. Одбувався великий, прекрасний процес життя». Його приваблює 
ліс, «не скалічений цими моралями людей, не заслинений лицемір’ям по-
хоті, сильний, одвертий, простий». Підкреслимо, що в цих словах пер-
сонажа В. Винниченко стверджує ніцшеанську тезу, що насаджена люд-
ством мораль йде проти людської суті, шкодить її творчому початку.

До моменту переходу кордону, до моменту між життям і смертю Муся 
й Шехерезада так і не відчули щастя бути разом. Автор надзвичайно фі-
лігранно виписує психологію цієї миті. У розмові героїв відчувається при-
хильність і водночас суперечка двох самодостатніх особистостей. Пого-
димося з думкою С. Михиди, що письменник «демонструє» рідкісне, 
а то й небувале у тогочасній українській літературі уміння засобами діало-
гу розкрити психологічну фактуру внутрішнього життя персонажів». Муся 
розуміє пристрасний погляд свого товариша, реагує на його спроби 
«пригорнутись ближче… і притулитись лицем до плеча…», однак не дає 
волю почутгям. «Природний інстинкт вона стверджує як елемент розви-
тку індивідуальності, а тілесності надає особистісного буття». Внутрішнє 
мовлення героя сповнене розпачу за тим, що не сталося: «Ми — двоє за-



27

ПРОБЛЕМИ  СТАТ І

панна. Сама настояща, городська панна, в гарненьких чере виках, що 
визирали з-під сукні, з солом’яним брили ком на колінах, з здивова-
но направленими на мене очима. А очі, як у зляканої лані, променисті, 
чисті й великі. Я рішуче нічого ніколи не мав проти гарнень ких панн, 
але в повітці, на соломі, в подвір’ї контра бандиста… Я мусив почува-
ти себе ніяково.

— Можна ввійти? — ні з того ні з сього промурмотів я. Очі пан-
ни ще більш поширились, потім швидко пробігли по мені, здригну-
лись і бризнули сміхом.

— О, будь ласка! — галантно повела вона рукою круг себе і на-
віть посунулась трохи по соломі, ніби увільняючи мені місце. А очі її 
зо сміхом і з цікавіс тю дивилися на мене.

— Дякую, — засміявся й я. Мені зразу стало легко й весело. 
Я непомітно озирнув її. В темному волоссі їй запуталась соломинка і 
дрижала над вухом; нижня губа, як у вередливих і гарненьких дітей, 
була трохи випнута наперед. В повітці було темнувато, пахло вогкіс-
тю, шкурами, зіпрілою соломою.

— Ви, товаришу, мабуть, переправляєтесь через кордон? — спи-
тала вона.

— Угадали. А ви теж?

гнаних людей, близькі, з очима, повними ласки й тепла одне до одного, з 
бажанням злити це тепло докупи, впитись цим теплом, цією ласкою, цим 
великим даром життя, ми, двоє людей, а не кузьок, — сидимо і не сміє-
мо цього зробити, бо… бо ми ж всього кілька годин знайомі одне з од-
ним. Ми можемо зараз умерти, не стане ні моралі, ні законів, не стане ні 
кузьок, ні ласки, ні тепла, але ми… не сміємо». А далі — поцілунок, корот-
ка розмова і — прощання-вирок, що виголошує Муся: «А тепер ми попро-
щаємося… Наше кохання повинно вмерти зараз, щоб, як хтось казав, ні-
коли не вмирати… Щастя — момент. Далі вже буденщина, пошлість». Це 
слова жінки сильної волі, яка сама задає собі моральні цінності, сама ви-
рішує, що є добро і зло. Такий вчинок — це вчинок ідеальної в розумінні 
Ф. Ніцше людини, котра має свої переконання, свою харизму й ніколи їм 
не зрадить. На думку О. Ковальчук, в оповіданні В. Винниченка «Момент» 
«тіло стає лідером через екстремальні обставини: за умов смертельного 
ризику під час нелегального переходу кордону тільки сміливе, ініціативне 
тіло може порятувати людину». З цими словами важко не погодитися. Але 
в чому виявляється цей порятунок? У тому, що межова ситуація, момент 
між життям і смертю змушують героїв абстрагуватися від свого револю-
ційного обов’язку, від тиску моралі та етикету й відчути справжню суть 
життя, у якому немає умовностей, є потяг плоті, є щастя кохання. Саме 
такий стан тіла і душі, на наш погляд, стає рятівним для Мусі і Шехереза-
ди, коли вони покидають свою батьківщину. Герої долають страх смерті й 
здобувають як фізичну, так і духовну свободу. Такі люди є ідеалом для мо-
лодого Вин ниченка, захопленого ідеями революції, перетворень.
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— Я теж.
Ми обоє чогось засміялись.
Влетіла ластівка, защебетала і вилетіла. Пам’ятаю, в якомусь кут-

ку повітки тягнулась до землі жовта смуга проміння і здавалась зо-
лотою палицею, при пнутою до стіни; за повіткою Семен когось лаяв, 
мабуть, конячинку; в двері видно було, як літали, наче чорні стріли, 
ластівки. З темних кутків повітки віяло якимсь стародавнім сумом, 
якимсь журним затишком. Десь з досадою гуділа оса.

Раптом у двір, пам’ятаю, швидко ввійшов якийсь дядько, покли-
кав Семена й поспішно, таємниче почав щось тому говорити, часто 
поводячи очима до повіт ки, до поля, до села. Семен понуро стояв і 
слухав, спустивши вздовж тіла руки. Ми ж мовчали.

Панна раптом озирнула себе й засміялася. Ах, якби ви знали, який 
сміх у неї був! А сміх є дзеркало душі.

— Боже мій, як я вбралася! — скрикнула вона і, швидко встав-
ши, почала знімати соломинки, які, мов золоті прикраси, висіли круг 
її сукні й хиталися. — Знаєте: я вже два дні тут лежу, в оцій повіт-
ці! — за сміялась вона до мене. — Ій-богу! Все чогось не мож на йти. 
А тут гарно, правда? Наче індійський вігвам, чи як то у їх зветься? 
Мені дуже подобається. Сумно тут якось. Семен мені їсти сюди но-
сив. Тільки трош ки вже нудно стало. Ну, нічого, будемо тепер вдвох 
нудитись. Правда? Тільки слухайте: що ви стоїте так, знімайте з мене 
солому. Гарний кавалер!

А мені, признатись по правді, хотілось би ще більш обсипати її 
цими соломинками, які так через щось були до лиця їй. Я, сміючись, 

Філософія щастя людини бачиться і тлумачиться В. Винниченком та-
кож через призму філософії Ф. Ніцше. У праці мислителя «Так казав За-
ратустра» є вислів: «І мені, прихильному до життя, здається, що метели-
ки, мильні бульбашки й ті з-поміж людей, хто схожий на них, найбільше 
знають про щастя». Ця фраза обігрується письменником у філософських 
роздумах революціонера Шехерезади, який постійно проектує поведін-
ку лісових «кузьок», сповнену гармонії і свободи, на суспільство, у якому 
він живе, і на свої стосунки з Мусею. Світ природи у творі протестує про-
ти лицемір’я й цинізму людини: «На, дивись, нам не треба ховатись, у нас 
нема незаконнорождених, у нас нема пашпортів, моралів…». Але є голо-
вне, — додамо, — воля! А свобода — це є найбільше щастя для героїв. 
«Це було торжество двох великих кузьок; це був вихор життя, який зміта 
все сміття «не треба», «не можна», це було щастя крові, мозку, нервів, кіс-
ток; це було найвище щастя народження не з сліпими, а одвертими, ви-
дющими очима душі», — читаємо зізнання революціонера й розуміємо, 
що ця романтична постать, як і його супутниця є, може, ще не зовсім до-
сконалим, проте близьким ніцшеанським ідеалом надлюдини.
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сказав їй це. Вона теж засміялась, схопила з землі цілу жменю соло-
ми й, простягнувши мені, сказала:

— Ану, нате!
Я спокійно взяв солому й, не вагаючись, обсипав нею її голову, 

плечі, груди.
Вона навіть не встигла рук піднять і стояла з здивовано пошире-

ними очима.
— От, тепер дуже гарно! — сказав я.
В сей мент в дверях з’явилась велетенська постать Семена й ввій-

шла в повітку. Не звертаючи уваги на солому на панні, він подививсь 
кудись в куток і суворо промовив:

— Треба зараз тікати! Стражники трусять уже товаришів. 
Зараз у мене будуть.

Ми приголомшено перезирнулись з панною.
— Чого ж вони шукають? — спитала вона глухо.
— Якусь панночку шукають. Мабуть, підглядів хтось, — додав 

він тихше. — Треба тікать.
— Куди ж тікати? — чогось і я тихо промовив.
— Тікати на той бік. Хай панна йдуть з вами. Поки вони прийдуть, 

ви доберетесь до лісу.
Губи Семена були білі, тонкі, очі зиркали з своєї глибини гостро, 

поривчасто.
— Добре? — звернувсь я до неї.
— Як знаєте, — здвигнула вона плечима.
— Чекайте-но! — бовкнув Семен і вийшов з повітки, зачинивши 

за собою двері. Ми зостались самі. Була якась жовта напівтьма з зо-

Оповідання «Момент» В. Винниченка прийшло до читача на почат-
ку XX століття, здолавши нерозуміння й неприйняття українською елітою 
відвертої розмови автора про стосунки між чоловіком і жінкою, про відки-
дання моралі, про право людини жити за власними нормами і законами 
(докладніше про цей факт — у монографії Володимира Панченка «Воло-
димир Винниченко: парадокси долі і творчості»). Монографія продовжи-
ла започатковане О. Кобилянською, Л. Українкою продукування ідей ні-
мецького філософа Ф. Ніцше в українській літературі.

У своєму творі письменник підносить борців-революціонерів до рівня 
ніцшеанської надлюдини. Герої Винниченка не обтяжені законами мора-
лі, вони відважні сміливці, котрі не бояться вмерти за свої переконання, 
прагнуть і політичної, й особистої волі. Їхнє найбільше щастя — відчува-
ти свободу. А та людина, котра здатна бути вище умовностей світу і є тим 
ідеалом, до якого, сповідуючи філософію Ф. Ніцше, прагнув молодий ре-
волюціонер Винниченко.

М. Лаврусенко
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лотою смугою в кутку. Панна, з повислими на ній соломинками, з ве-
ликими очима, з суворо застиглою постаттю, здава лась якоюсь фан-
тастичною феєю. Сум десь вийшов із повітки, а в кутках її наче засіло 
щось злорадне, єхидне, зле і слідкувало за нами.

Десь загомоніло двоє голосів. Ми, дивлячись одне на одного, на-
пружено слухали… Стихло… Оса роз дратовано гула десь і жикала 
крилами об солому. Захрюкала під повіткою свиня, тяжко зітхнула і, 
мабуть, лягла.

— О, тільки не стражникам в руки! — раптом зі рвалась панна з 
місця й прудко, твердо заходила по повітці. — Тільки не це! Тільки 
не це!.. У вас револь вер є? — вмить зупинилась вона передо мною. 
Вели кі, чисті очі її змінилися, стали якісь злі, сталеві, темні. Дитяча 
нижня губа тісно стислася з другою, і, здавалось, вона держала гол-
ку в цих губах. Вся вона стала якась туга, тверда. Я вийняв револь-
вер і дав їй.

— А стріляти ви вмієте? — хмуро й тихо спитав я.
— Убити себе зумію, — муркнула вона злісно й, розстібнувши 

кофточку, засунула на груди револь вера.
Зачулась важка Семенова хода. Він ввійшов з якимись свитками 

в руках і, подаючи їх мені, сказав:
— Одягніться. І просто на той ліс. Границя у самому лісі… А я за-

бавлю їх тут. Свитки якось з книжками пришлете… Поспішіться!
Серед свиток була жіноча хустка, а для мене — шапка. Ми мовч-

ки, похапцем одяглись.
— Ноги з-під свит видно… Нічого, — муркнув Се мен… — Полем 

будете йти… Аби здалека не впізна ли… Неділя, в полі нікого нема… 
Хай Бог помагає… Хутчій!

ПРОБЛЕМИ СТАТІ

Після пережитого в 1905 році революційного збудження, яке оберну-
лося несправдженими надіями на оновлення життя, барометр суспільних 
настроїв у Росії почав сигналізувати про втому й депресію.

Художня література, ясна річ, теж відреагувала на зміну ситуації 
в суспільстві, на нові запити, зацікавлення, настрої. Один із оглядачів 
літературного життя початку XX ст. констатував у 1908 році несподівану 
метаморфозу: після «наелектризованої атмосфери мітингів» читачеві 
пропонувалося зануритися в «солодко-загадкові таємниці оголень та 
статевих ексцесів». «Реабілітація» плоті була формою протесту проти 
міщанської моралі, «фіговий листок моралізму» здирався багатьма з 
«притаманною російській психології пристрастю до крайнощів», внаслідок 
чого «хвиля статевого руху… змусила кинути меч соціального протесту».
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Ми поховали під свитки свої брилі і вийшли. На вулиці було тихо й 
пусто. Хатка задумливо дивилась собі віконечками; пурхали ластівки; 
небо синіло так ясно, так спокійно, привітно. Плутаючись в своїх важ-
ких свитках, озираючись, з напруженими велики ми очима, з щіль-
но стиснутими устами, ми бігли, спотикались, озирались, помагали 
одне одному і бігли, й бігли. Перелізли через перелаз, перестрибну ли 
якийсь рівчачок, вскочили в коноплі, що вдарили на нас гострим ду-
хом, і, лишаючи за собою широкий слід, вибігли на дорогу. З дороги 
видно було далекий тин лісу.

Пам’ятаю, зупинились. Важко й часто дихаючи, ми озирнулись і 
глянули назад. Пусто було. Мовчки стояли біля городів тихі верби, і 
тільки деколи мелан холійно шаруділи волохаті зелені коноплі.

На підборідді панни блищали краплі поту, волосся висмикнулось 
з-під хустки й дикими, серпосхожими пасмами обіймало лице. Свит-
ка незграбно висіла на плечах і тягнула їх донизу.

— Душно… — хрипло промовила вона. — Далеко ліс?
— Он! — хитнув я головою наперед.
— Не треба вже бігти… — притулила вона руку до серця. Ми 

пішли. Було соромно, злісно, шкода чо гось.
Свитка плуталась між ногами, шапка, як гарячий компрес, гріла 

голову, бриль ввесь час випадав із-під свитки.
Ми озирались, але нікого не було на дорозі.
— Спочинемо… — промовила панна.
Ми сіли під хлібами. Панна озирнула мене і без посмішки сказала:
— Який ви смішний у цьому. — Потім стомлено зняла у мене з голо-

ви шапку і поклала коло себе. — Так краще, — слабо посміхнулась вона.
Пам’ятаю, від цього я почув її якоюсь близькою мені.

Російська література початку нового століття давала для подібних 
узагальнень чимало підстав. Навіть Лев Толстой не залишився бай-
дужим до «проблеми статі»: після «Крейцерової сонати» він написав 
повість «Отець Сергій», в якій душу старого монаха-аскета безжаль-
но терзають поклики плоті, що їм намагається опиратися голос духу. 
То що вже казати про молодшу генерацію письменників — Л. Андреєва з 
його скандальним оповіданням «Безодня», Ф. Сологуба, автора романів 
«Дрібний біс» та «Навії чари», О. Купріна, який своїми оповіданнями «Су-
ламіф» і «Морська хвороба» підключався до обговорення «проблеми ста-
ті», М. Арцибашева, чий роман «Санін» мав винятково велику читацьку ау-
диторію, А. Каменського, М. Кузмина, С. Сергєєва-Ценського.

Хвиля цього «статевого» буму (в якій був і чималий домішок каламу-
ті) докотилася і до В. Винниченка, хоча в 1905-1906 роках його й погли-
нула партійна діяльність, а восени 1907-го, втікши з тюрми, він змушений 
був емігрувати з Росії на цілих сім літ. Мешкав у Львові, Женеві, на Капрі, 
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— Боже! Ви мокрий ввесь. Чекайте! — Вона вийняла з-під свит-
ки хусточку і почала витирати мій лоб з серйозним і заклопотаним ви-
глядом. — Так. Тепер добре.

Мені говорити не хотілось. Я тільки міг дивитись на неї. Не знаю, 
чи бачила вона, що мені хотілось сказати їй… Не знаю.

Потім ми знову пішли. Озирались рідше, але пиль ніше дивились 
вперед до лісу, який все наближався та наближався до нас.

— Кордон у лісі? — спиталась вона.
— Здається. Так говорив Семён.
Перед нами далеко зачорніла підвода. Пам’ятаю, ми якось разом 

озирнули одне одного й весело за реготались.
— Єрунда виходить? — питаюче й зо сміхом сказа ла панна.
— Хм! — безпомічно озирнувся я.
— Знаєте що? Давайте сядемо й закриємо ноги. Ніби спочиваємо.
— Правильно!
Сіли. Заховали ноги під свитки і знов обдивились самих себе.
— Ні! Ми так схожі на старців, — засміялась во на. — Так не мож-

на. Сядьте інакше. Не так… Сховай те ноги в пшеницю.
— Це — жито, — для чогось поправив я.
— Все одно. Ну, так…
Вона ставала все ближчою й ближчою мені. Здава лось, ми давно-

давно колись разом жили десь, потім розлучились, а тепер знову зі-
йшлись.

Віз наближався… Ось уже порівнявся з нами. На йому сиділо 
троє дядьків з довгим, аж до плечей, волоссям і в капелюхах, похо-
жих на перевернені догори ринки. Двоє з них сиділо, поспускавши 
ноги через полудрабки, а третій поганяв. Вони всі пильно подивились 
на нас і пробігли далі.

в Парижі, інколи — нелегально — приїздив додому, був у Києві, на Жи-
томирщині, в інших містах, але то були все ж тільки епізоди. 1907-1914 
роки в біографії В. Винниченка — це передусім життя за кордоном. Хоча 
контакти з українським літературним світом у нього залишилися достат-
ньо тісними, а з 1908 р. перед В. Винниченком з допомогою М. Горько-
го відкрилися й російські журнали, збірники, видавництва. Збереглося 
листування, яке свідчить про співробітництво (або ж спроби співробіт-
ництва) В. Винниченка з журналами «Вестник Европы», «Современный 
мир», збірниками «Знание» і «Земля», видавництвами «Польза» і Москов-
ським книговидавництвом.

«Ми вже знаємо, що сам В. Винниченко рішуче заперечував, коли 
Є. Чикаленко картав його за «горьковщину», а потім — за «андреєвщи-
ну» й «арцибашевщину». «Щодо критики «Момента», то Сергієві (Єфре-
мову. — В. П.) я можу сказати, що нічого Арцибашева не читав. Збира-
юсь вже давно прочитати «Саніна», але ніяк не можу добути», — писав 
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— Зійшло! — весело хитнула панна головою. — Ходім! Та скинь-
те вашу шапку. Сподобалась. Дайте сюди!

І вона здерла з голови мені шапку, ласкаво-тепло посміхнулась і 
сунула шапку в кишеню своєї свитки.

— Коли треба буде, дам… А гарно, правда? — раптом весело за-
сміялась вона.

Я якось озирнувся на себе й справді помітив, що мені тепер дуже 
гарно стало — якось бадьоро, ціка во, дужо.

— Як вас зовуть? — спитався я її раптом. Вона лукаво глянула 
на мене:

— А вам для чого?
— Як то для чого?.. Цікаво знати, з ким ідеш.
— Фу, казна-що! Хіба коли я вам скажу, що мене звуть Галею, 

Манею, то ви вже знатимете мене? Не скажу.
— Через що?
— Не хочеться. Так краще. І сама не хочу знати, як вас зовуть. 

Я знаю, що у вас карі очі, потім… Яке у вас волосся?.. Русяве, здаєть-
ся. Ну, да… Русяве волосся. Ну, і так далі. А ім’я — пошлість. Прав-
да? — підняла вона якось мило брови й засміялась.

Я теж засміявся. Рішуче, я знав її, ми десь жили і разом. Може, 
вона була колись веселою берізкою, а я вітром? Вона тремтіла лис-
тям, коли я співав їй в тихий вечір пісню вітра? Хто скаже, що ні? 
Може, ми були парою колосків і близько стояли один коло одного? 
Хто його зна, але я знав її давно-давно.

А ліс присовувавсь все ближче та ближче. Темна стіна його тупо, 
мовчки дивилась на нас, і вороже щось було в цьому погляді, холод-
не, заховане в собі.

В. Винниченко своєму «патронові» із Женеви 17 жовтня 1907 року. На той 
час ним уже були написані й оповідання «Момент», і драма «Шаблі жит-
тя», — отже, генетичні зв’язки з «Саніним» могли виникнути лише пізніше. 
А поки що С. Єфремов (якщо судити з листа Є. Чикаленка й Винниченко-
вої відповіді на нього) реагував на типологічні сходження. Вони й згодом 
мали місце: і «ніцшеанців-соціалістів» Винниченка, і Саніна Арцибашева 
однаково не влаштовує стара мораль. Для Володимира Саніна мета жит-
тя — «в насолодах», він скептик і трохи цинік, якому, між іншим, і Ніцше 
з його Заратустрою видається «напыщенным», а головне — з Винничен-
ковими «імморалістами» його споріднює бажання не загубити себе в си-
туації, коли падають старі ідоли і гряде велика «переоцінка цінностей».

Деякі зі своїх творів В. Винниченко писав по-російськи, і це його «за-
гравання» з російською літературою викликало в українській пресі супе-
речливі оцінки, хоча починалося воно й не від доброго життя. Трапляло-
ся, що повісті й романи Винниченка друкувалися поруч із творами М. Ар-
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— Ліс… — тихо прошепотіла панна, дивлячись на мене уважни-
ми, ніби трохи здивованими очима.

— Треба обережно йти тепер… — одповів я.
— А знаєте, мені чогось зовсім не страшно… Ціка во тільки 

дуже… — здивовано посміхнулась вона. Я глянув на неї. Надзви-
чайно гарна була вона тоді. І, пам’ятаю, в грудях мені сколихнулась 
якась хви ля, велика, тепла хвиля чулості, знаєте, така хвиля, яка бу-
ває, коли ви несподівано, від нудьги, заходите в храм, і вас охоплює, 
разом з хвилею згуків, ціла хмара асоціацій, почувань, і ви почуваєте, 
як вам стає безмірно журно, тепло, затишно.

— Знаєте, ви надзвичайно гарні зараз! — проти волі вирвалось 
у мене.

Вона злегка почервоніла, очі ласкаво глянули на мене, й вона за-
сміялась:

— Я не знаю, що треба сказати на це…
Нам обом стало якось радісно-ніяково, і ми мовчки швидше піш-

ли до лісу.
Пам’ятаю, після того ми вже не балакали. Іноді тільки озирались 

назад, перекидались короткими фразами й, зустрівшись на мент 
очима, потуплюва лись і мовчки йшли далі. Стіна лісу ставала вищою, 
виразнішою.

Ми не знали, де йшла та межа кордону; може вона була тут же, 
зараз, може, ще далеко десь; може, вже якась пара очей погранич-
ника стежила за нами, а рука пробувала, чи добре зводиться курок. 
Ми на пружено водили очима по стіні, пролізали поглядом між дере-
ва і нишпорили між ними… Але стіна злісно-лукаво, холодно ховала 
за собою те, що ми шукали, і чекала нас.

цибашева, Л. Андреєва, Є. Чирикова, І. Буніна, і нам зараз важливо зафік-
сувати ось цю включеність українського письменника в російську літера-
турну атмосферу, характер якої не в останню чергу визначався широким 
інтересом до проблеми статі.

У романі М. Арцибашева «Санін» автор постійно акцентує на тому, що 
ставить його персонажів, молодих жінок і молодих чоловіків, у «видовий», 
біологічний ряд. Він, автор, зосереджується на сексуальних відчуттях і 
переживаннях героїв, які зібралися в провінційному українському містеч-
ку (що в ньому впізнається рідна для Арцибашева Охтирка), — Ліди Са-
ніної, дівчинки-красуні; самовпевненого підкорювача жінок, порожнього 
внутрішньо, але сильного й красивого ротмістра Зарудіна; самозакоха-
ного не то художника, не то філософа, не то «партійця» Юрія Сварожича і 
ще багатьох героїв цього скандального свого часу роману.

З-під пера М. Арцибашева (та й не його одного) постала нова міра 
відвертості — нова, звісно, не в порівнянні з «Декамероном» чи маркізом 
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— Не видно нікого… — шепотіла панна.
— Не видно… — шепотів я.
І мені щоразу хотілось взяти її за руку, притулитись, злитись з нею 

і так іти далі. Надзвичайно хотілось… Але…
І ось стіна вже зовсім перед нами. Зійти з дороги, перейти вузень-

ку нивку жита — і ми в лісі.
Ми озирнулись. Дорога наша стояла порожньою і далеко там вли-

валась, наче бура річечка, в зелене море хлібів. Тихо було. Не так 
тихо, як десь у городі вночі, де мертво спить і камінь, і страждання, 
і ніч тонко дзвенить у вухах, як кажан вічності. А тихо тишею поля, 
де йде великий, здоровий, вічний процес народження, де вітрець ла-
щиться і грається з квітка ми, кібець, як прив’язаний за нитку, часто 
тріпочеться на однім місці і, ніби вирвавшись, кидається згори в зе-
лений хліб; а в хлібі одбувається якась шамотня, якась боротьба ін-
тересів кузьок, черв’ячків, мишей, колосків.

— Ходім… — прошепотіла панна.
— Ходім… — прошепотів я.
І знов мені захотілось взяти її руку… Але…
Ввійшли в жито. Зашаруділо жовто-сиве жито, за стрибали перед 

ногами коники… Ліс стояв недвижно, чекаючи.
— Слухайте! — раптом зупинилась панна. — Як мене вб’ють, 

а ви зостанетесь живі, напишіть по такій адресі… — Вона сказала 
адресу і кілька раз повтори ла її. — Напишіть так: «Мусю вбито на кор-
доні. Вмерла так, як вмирають ті, що люблять життя». Більше нічо-
го… Чуєте?.. Зробите?

— Зроблю… — тихо сказав я, і… мені жагуче хоті лось взяти її 
руку, тільки одну руку в цьому рудому, шершавому рукаві… Але…

де Садом, а в порівнянні з поточною літературою (новим же щодо Боккач-
чо чи хоч би й зухвалого французького маркіза було те, що в них інтригу-
вала сама дія, любовна пригода, у прозі ж початку XX ст. значно виросла 
увага до психології еросу, до гри інстинктів, підсвідомості тощо).

Нову міру відвертості пропонував своїм читачам і В. Винниченко, по-
чинаючи вже з першого свого оповідання «Сила і краса», яке неодно-
значно сприймалося колом «Київської старовини». Відомо, що В. Нау-
менко, головний редактор журналу, а також старогромадівець П. Житець-
кий вважали деякі його твори просто непристойними і ховали їх від очей 
власних дітей. Така їхня реакція була спричинена оповіданнями «Моє 
останнє слово (Дрібниця)», «Момент», «Рабині справжнього», «Таємна 
пригода», «Чудний епізод». Само собою зрозуміло, що романом «Чес-
ність з собою» — теж.

І. Нечуй-Левицький приблизно тоді ж стверджував: «Добродія В. Вин-
ниченка можна залічить до еротистів, до письменників-еротоманів, як-от 
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— Ну, тепер ходім! — рішуче прошепотіла вона і, зустрівшись 
з моїми очима, ніби впилася в них поці лунком своїх очей, і ми ру-
шили… Тихо, помалу, щохвилини зупиняючись і впиваючись очима 
в неру хомий тин дерев… — Чуєте ж: «Як вмирають ті, що дуже лю-
блять життя!» — раптом повторила вона.

Я мовчки хитнув головою.
Жито скінчилось. Починався ліс.
Старі товсті дуби, широко розставивши волохаті руки-віти, ніби 

приймали нас в свої зрадливі обійми. Стрункі берези, білі, мов оголе-
ні до пояса, соромливо стояли між дубами і ховалися за ними. Зди-
вовано перестрибували з гілки на гілку якісь пташки.

— Сядемо… Треба роздивитись куди йти… — про шепотів я.
Ми ввійшли в кущі і, вибравши місце, звідки нам було видко ліс, 

а нас самих не видно, сіли.
І стали дивитись. Стовбури, стовбури, стовбури, плями сонця, 

кущі, тіні…
— Я нічого не помічаю… — прошепотіла Муся.
— Я теж.
— Мабуть, далі…
— Мабуть.
— Посидьмо ще трохи… Гарно тут… Спішити ні чого…
І вона тихо, журно, лагідно посміхнулась до мене.
Ми затихли. Ліс ніби помирився з нами й не дивив ся так вороже і 

суворо; дуби із співчуттям поглядали на нас згори; оголені берези не-
сміло визирали з-за них і посміхались білим гіллям.

Ліс помирився з нами й провадив далі своє життя: життя кохан-
ня, народження, росту. На блідих квіточ ках кущів діловито гуділи 

Мопассан, Верлен, Бодлер, Оскар Уайльд. Його еротоманія скинулась 
і на декадентську еротоманію Ф. Сологуба, Андреєва й Каменського». 
Частина передплатників газети «Рада» й журналу «Літературно-науковий 
вісник», де друкувався В. Винниченко, на знак протесту проти його «не-
пристойних» творів почала засипати редакції обуреними листами і навіть 
відмовлятися від передплати!

Читачеві, звиклому до неписаного етичного кодексу «Миколи Дже-
рі» чи роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні», нелегко обжитися серед 
несподіваних для нього реалій художнього світу В. Винниченка. У «Мо-
єму останньому слові» (1903) він зустрічався з персонажем-студентом, 
який змагається з власним «гріхом» аутоеротизму. В «Рабинях справж-
нього» (1907) він міг би зустрітися — якби не сувора редакторська рука 
Є. Чикаленка! — з лексикою, вельми дражливою з т. з. неписаних канонів 
української прози: «полові органи», «жіночі груди», «ляжки»… Є. Чикален-
ко, прочитавши «Рабинь справжнього», шпетив В. Винниченка: «Не поби-
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бджоли; тукав дятел десь вгорі; дві пташки, пурхаючи з гілки на гілку, 
подив лялись на нас і несподівано зливались в обіймах. Літали спле-
тені коханням метелики або в щасливому безсиллі сиділи на листку й 
поводили вусиками. В траві парами кишіли кузьки. Одбувався вели-
кий, прекрасний процес життя.

Люблю я цей процес у лісі, в полі! Чистий він, не скалічений цими 
моралями людей, не заслинений лицемір’ям похоті, сильний, одвер-
тий, простий. Люб лю цих кузьок, пташок, цих маленьких, несвідомих 
протестантів проти лицемір’я старшого брата сво го — людини.

Оддаючись зо всею силою цьому процесові або, як сказав би цей 
брат-людина, «зо всім цинізмом», во ни, ці кузьки, метелики, ніби го-
ворять йому: «На, дивись, нам не треба ховатись, у нас нема незакон-
норождених, у нас нема пашпортів, моралів, «уложеній о наказаніях», 
ми маленькі, здорові, чисті циніки».

Ми з Мусею дивились на їх, а вони літали, повзали круг нас, ці ци-
ніки, вилізали парами, сплетені кохан ням, нам на коліна, сідали на го-
лови. Квітки диви лись на нас і пашіли духом кохання і цвіту. Берези 
шептались між собою, оголені, білі берези.

— Душно якось… — прошепотіла Муся, глянувши на мене до-
вгим блискучим поглядом.

А я мовчки дививсь на неї, і чудно мені було якось. Ми — двоє лю-
дей, загнаних другими людьми, — сидимо і маємо зараз через щось 
іти ще до якихось інших людей, що десь стоять у цьому лісі серед 
його кохання і ждуть нас з смертю в руках. Ми — двоє загнаних лю-
дей, близькі, з очима, повними ласки й тепла одне до одного, з ба-
жанням злити це тепло докупи, впитись цим теплом, цією ласкою, 
цим вели ким даром життя, ми — двоє людей, а не кузьок, — си димо 

вайте Ви, голубе, рекорда новітніх російських порнографів. Не псуйте Ви 
своєї слави! Гляньте Ви на Мопассана, у нього ще рискованіші місця ви-
ходять художественно; твори сі залюбки читатимуться ще не одним поко-
лінням, а твори сучасних порнографів умруть ще за їх життя».

У тому ж листі (від 14 листопада 1907 р.) Є. Чикаленко цікаво опи-
сує реакцію «інтелігентного українського Києва» на ще одне оповідання 
В. Винниченка — «Момент»: «Ваше оповідання «Момент» викликало ба-
гато розмов. На лекцію Грушевського зібрався весь інтелігентний укра-
їнський Київ, і в перерві якось зайшла розмова за «Момент», багато ці-
кавого довелося почути, але лаяти ніхто не лаяв. Завважили тільки, що 
«Муся» (героїня твору. — В. П.) така, якою її виставлено, не могла зро-
бити того, що зробила. Тут одні стали доводити, що, власне, між ними 
(героями оповідання. — В. П.) «нічого» й не вийшло, а інші доводили, що 
вийшло. Поділились на два гурти, почали перечитувати місця і все-таки 
не прийшли до однієї думки».
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і не сміємо цього зробити, бо… бо ми ж всього кілька годин знайомі 
одне з одним. Ми можемо зараз умерти — не стане ні моралі, ні зако-
нів, не стане ні кузьок, ні ласки, ні тепла, але ми… не сміємо.

— Чого ви дивитесь так пильно на мене? — спита ла Муся і з лас-
кою закрила мені очі рукою.

Тоді я схопив цю руку, притулив її до губ і завмер. Муся дивилась 
на мене якось тепло, задумливо, су мно.

— Будете згадувати, як уб’ють мене? — прошепо тіла вона.
— Вас не уб’ють!
— А я вас буду…
Я присунувсь ближче до неї і притуливсь лицем до плеча її.
Свитка колола лице, але була миліша оксамиту. Груди її почали 

здійматись вище, частіше.
— Не треба… — прошепотіла вона.
— Вам неприємно? — глухо спитав я.
— Ні… так…
— Так чого ж не треба?
Вона повернула до мене голову, посміхнулась і любовно-тихо 

погладила лівою рукою по лиці.
Берези визирали з-за дубів і безгучно, радісно сміялися; дуби 

ласкаво, поважно посміхались в свої кудлаті вуса; метелики й кузь-
ки сміливіше пурхали, повзали… А там, далеко, десь у вогкій глиби-
ні, в таємній напівтьмі лісу, ждала смерть… Хай жде! Хай жде, чор-
на, слизька, огидлива…

«Проблема статі» в усіх її іпостасях спершу була заявлена в західно-
європейських літературах. Саме звідти йшла та хвиля, яка пробуджувала 
і в українській літературі інтерес до проблем спадковості кохання, шлюбу, 
свідомості й підсвідомості, інстинкту й розуму, моралі, стосунків між чо-
ловіками й жінками. Можна в цьому зв’язку зіслатися на художню практи-
ку Лесі Українки з її «Блакитною трояндою», О. Кобилянської (повісті «Лю-
дина», «Царівна», «Некультурна», «Вальс меланхолійний»), М. Коцюбин-
ського (новели «Поєдинок», «Сон»), І. Франка («Сойчине крило»).

Соціальна проблематика тут взята в її психологічному аспекті. На пер-
шому плані виявляються гострі внутрішні конфлікти, моральні колізії, об-
тяжені часом фатальною спадковістю (як у «Блакитній троянді»), голосом 
«предковічних» інстинктів, загалом біологічного начала; гра пристрастей; 
зіткнення природного й догматичного…

У багатьох творах В. Винниченка, написаних у 1906-1920 рр., на зміну 
різким соціальним контрастам, що нерідко були основою сюжетів у його 
ранній новелістиці, теж прийшла проблематика морально-психологічна й 
морально-філософська, яка включала в себе й вельми актуальну в широ-
кому читацькому й письменницькому колі «проблему статі».

В. Панченко
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— Мусю!.. — пригорнувсь я.
Вона глянула в мої очі, в мої жадно розкриті губи.
— Ні. Не треба…
— Мусю!..
— Ходім уже… Пора… — злегка одвела вона мою голову. — 

Нате шапку, надіньте, і ходім… Пора…
Ліс похмурився. Злякано спурхнули пташки й по летіли в глиб його.
Темна глибина ждала нас.
Я надів шапку, ми встали й, не дивлячись одне на одного, тихо по-

сунули вперед. Ліва щока моя горіла, в руці ще була теплота її руч-
ки, а в грудях з таємної вогкої глибини вже вповзало щось чадне, не-
зграбне, холодне.

Зціпивши зуби, високо піднявши брови, ми обереж но ступали і, 
хруснувши сухою гілкою, зупинялись, озирались і слухали.

— Де ж саме межа? — питала Муся. Я здвигував плечима і йшов.
І чим далі ми йшли, тим я більше був певний, що нас уб’ють, що ми 

несподівано наліземо на варту, побіжимо — і… все. Але, пам’ятаю, 
не було нічого по всій істоті: ні страху, ні суму, ні жалю, тільки одне 
величезне напруження, одне велике наближення до чогось фаталь-
ного, неминучого, один якийсь величез ний пульс протесту, боротьби 
всієї істоти з цим при значеним, неминучим.

Ми то лягали, і я, приклавши вухо до вогкої землі, напружено слу-
хав, сподіваючись щось почути, то повзли рачки там, де рідко було де-
рев; то, як дві тіні, пробігали від стовбура до стовбура і завмирали, ве-
ликими очима дивлячись вперед і ловлячи кожний писк, кожний рух 
лісу.

А ліс мовчав і ховав в собі свою таємницю. Тут не було вже білих 
беріз, не було метеликів, земля була вогка, чорна, вкрита гнилим лис-
тям та безліччю ма леньких гілочок, які хрускали під ногами. Напів-
тьма дивилась на нас вороже, погрозливо, безжалісно.

— Дайте руку… — прошепотіла Муся. Я глянув на неї. Вона була 
бліда. Очі горіли напруженням і були великі, прекрасні.

«Так, як вмирають ті, що дуже люблять життя», — згадалось мені. 
Я стиснув їй руку, вона мені, але зараз же й забули про себе і знову 
пірнули в це наближення, в це чекання, в цей майже незалежний від 
нашої свідомості велетенський протест наших істот.

Серед дерев засіріло.
— Ш-ш! — зупинились ми.
Якийсь просвіт… дерева рідше…
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«Там!» — мовчки глянули ми одне на одного… Ступили кілька 
кроків і завмерли… Десь тукав дятел… Шашіль гриз дерево… Одір-
вавсь сухий лист, зигзагами захитався і впав…

— Ш-ш!..
Ще кілька кроків… Просвіт більше…Засивіло небо… Руки дри-

жали, під грудьми проходили холодні хвилі, серце гупало…
Я зробив знак, випустив її руку, і ми поповзли, безшумно пере-

ставляючи коліна і вибираючи руками місця без гілок. Я озирався й 
дивився на Мусю; з висмикнутим волоссям, з великими палаючими 
очима, з міцно стиснутими устами, зігнута, вона здавалась якимсь 
дивним, прекрасним звіром, сильним, напруженим, диким.

Просвіт ширшав. Засиніло небо… далеко-далеко…
Прокотивсь якийсь згук і завмер. Ми закам’яніли… Довго лежа-

ли і слухали… Тукав дятел… Писнула пташка, сіла на гілку, повертіла 
довгим, як перо, хвостиком і пурхнула… Серце билось несамовито.

Знов поповзли… Крізь рідкі дерева, кроків за три перед нами, по-
казалась лощина. Я зробив знак Мусі, підвівся і подививсь. Це, ма-
буть, і була та сама межа… Я трошки посунувсь і глянув вбік. Так! 
Два стовпи — один проти другого, один наш — великий, незграбний; 
другий, з того боку, — менший; обидва — з орлами, обидва — рябі. 
Круг їх таємна порожне ча… Та чи порожнеча ж? А може, десь, тут же, 
стояла коло їх людина, і порожнеча тільки ждала, щоб перетворитись 
в дикий галас смерті?

Я озирнувся до Мусі. Вона теж підвелась і напру жено дивилась 
вперед.

— Тут! — хитнув я головою. Потім нахилився до неї, міцно взяв 
за руку і прошепотів: — Прожогом вперед! На крик і вистріли не зу-
пинятись! Все одно… Ну!..

Я випустив руку її, зігнувся і кинувсь вперед. Хруснули гілки, але, 
здавалось, зашумів весь ліс, замиготіли стовбури, вдарив світ, в очах 
промайнула картина якоїсь довгої, рівної просіки, і разом хтось десь 
крикнув, поперед мене вибігла постать Мусі з поверненим вбік блі-
дим, напруженим лицем, сильно вибухнуло щось збоку, крикнуло, 
знов вибухнув по стріл, виринув під ногами якийсь рівчак, лишивсь 
позаду, блиснула нога Мусі, якісь кущі, вітер в вухах. І щось велике, 
горде, могуче в грудях, щось легке, широке, як небо, як повітря гір, як 
могучий потік. Летіли озираючись, блискаючи очима. А за нами пону-
ро одсувалась назад стіна лісу, одсувався наш сон, кошмар, наша та-
ємна вогкість смерті.
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Муся зупинилась. Очі горіли їй, лице дрижало великим, безумним 
щастям побіди, побіди життя.

— Єсть! — гордо, дико вирвалось у неї, дивлячись назад. — 
Єсть! — повторяла вона задихаючись. Свит ка високо здіймалась їй 
на грудях, серпосхожі пасма темного волосся розвівались, губи гор-
до розкрились і пашіли жаром щастя. — Єсть! — раптом високо під-
няла вона руки і, обвивши ними мою шию, жагуче-скажено притули-
лась до мене.

«Єсть!!» — крикнула вся моя душа, вся істота моя назустріч їй.
Це було торжество двох великих кузьок; це був вихор життя, який 

зміта все сміття «не треба», «не можна», це було щастя крові, мозку, 
нервів, кісток; це було найвище щастя народження, народження не з 
сліпими, а з одвертими, видющими очима душі.

Раптом вона одірвалась, подивилась на мене зату маненими очи-
ма. Злилася знов з моїми жадібними устами і знову одірвалась.

— Сядем… — безсило опустилась вона на землю.
Сіли. Важко дихаючи, ми безсило-щасливо посмі хались одне 

до одного і поглядали на стіну лісу. Там було тихо.
Довго сиділи так. Чогось не говорилось.
Дихання ставало рівніше. І непомітно, помалу ста вало чогось жаль, 

чомусь хотілось ридати. Муся нерухомо, задумливо дивилась кудись 
вперед.

— Знаєте що? — раптом тихо промовила, якось нервово-рішуче 
стріпнувшись уся.

Я чекаюче глянув на неї. Вона напруженим, любов ним, довгим 
поглядом обвела мене і глухо промо вила:

— А тепер ми попрощаємося. Чуєте? Я піду в один бік, а ви — 
в другий. І ніколи ви не повинні шукати мене. Чуєте! Як вас зовуть?

Я сказав і здивовано дивився на неї.
— Ніколи!.. Більше цього ні ви мені, ні я вам не дамо. Наше… наше 

кохання повинно вмерти зараз, щоб, як хтось сказав, ніколи не вмира-
ти. Розумієте мене, хороший? Єсть якісь метелики. Вони вмирають се-
ред кохання. Ви розумієте мене?

Я розумів, але мовчав. А вона, ніби дивлячись собі в душу, 
одривисто-напружено говорила:

— Щастя — момент. Далі вже буденщина, пошлість. Я знаю вже. 
Саме найбільше щастя буде мізерним в порівнянні з цим. Значить, зо-
всім не буде. Так мені здається, так я зараз чую отут… — Вона пока-
зала на серце.
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І, криво посміхаючись, дивилась на мене великими благаючими 
очима підстреленої лані.

Я розумів її, розумів її моєю невідомою тугою, цією великою 
журбою, що народилась чогось в грудях, розумів її всією налиплою 
на мою душу буденщиною.

Розум дивувався, протестував в глибині душі, але я мовчав.
Сонце пекло, шепотілись кущі.
Потім вона підвелась, стала на коліна, обхопила мою нахилену го-

лову і припала довгим жагучим поцілунком.
— Так буде краще. Прощайте… — якось терпко прошепотіла 

вона, підводячись. — Я буду носити вас в душі.
Я схопив край її сукні, поцілував і випустив.
Вона тихо пішла, а я сидів, і в мені з мукою щеміло осиротіле 

щастя. Наді мною синіло небо, і сонце палило мою похилену непокриту 
голову, а в душу вростав і вбирався в журні, прекрасні, чисті квіти ми-
нулого образ панни.

Хто вона, де вона, й досі не знаю, але я завжди ношу її в душі.

Новелістична інтермедія-диптих від В. Винниченка

РАБИНІ СПРАВЖНЬОГО

Ми страшенно й довго змагались. Одні, яких обидила Дійсність, 
доводили, що єдине цінне в життю — це Ілюзія, сон, уникання ре-
ального, що Дійсність — це бруд і страждання. Другі, які опеклись 
на Ілюзії, з піною у рота кляли облуди, мрії, всякий чад, який лише 
дурманить голову і збива людину з пантелику.

Доходило вже до лайки.

ПРИТЧЕВІ ОЗНАКИ ОПОВІДАННЯ В. ВИННИЧЕНКА 
«РАБИНІ СПРАВЖНЬОГО»

Любовним сюжетам В. Винниченко часом надавав характеру при-
тчі. Уже в «Моменті» відчутне тяжіння до узаг альнюючого (на гра-
ні з публіцистикою!) — фіналу в дусі мораліте, до того морально-
філософського «резюме», яке в притчах «найчастіше йде врозріз із 
прийнятими в буржуазному суспільстві категоріями».

Звичайно, ні «Рабині справжнього», ні тим паче «Момент» не є 
притчами за сукупністю названих ознак, але певні елементи притчі їм 
усе ж притаманні. В обох творах є і «винятково загострена думка», що 
містить дидактичне, морально-філософське начало, різко протистав-
лене загальноприйнятому, і елемент «надчасовості». І перша, і дру-
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В куточку сидів один добродій з сумовитими ласкавими очима й 
весь час мовчав. Коли дебати дійшли вже до того, що ніхто нікого 
не розумів, добродій попрохав собі слова. Він якось так це зробив, що 
всі затихли й, очікуючи, подивились на нього. Він з тихою посмішкою 
озирнув усіх і сказав:

— А не думаєте ви, панове, що Дійсність і Ілюзія не так то вже й 
важні? Га? Може б ви згодились вислухати два епізоди з мого жит-
тя? Вони б вам, здається мені, показали, що єсть щось таке, чому Дій-
сність і Ілюзія тільки служать… Хочете вислухати?

— Просимо! Просимо! — охоче залунали голоси. Ми вже стоми-
лись від суперечки й раді були спочинути від власного крику.

Добродій з сумовитими очима помовчав і почав:
— Ну, так слухайте.
Перший епізод трапився зо мною років шість-сім тому назад.
Я жив тоді в одному великому місті. Знаєте, мені здається, що 

великі міста викликають більше мрійності у людини, ніж село, або 
степ, або й само море. Море та степ викликають настрої, а мрійність 
— фантазія родиться тільки в великих городах. Це поети набрехали 
на городи, що вони вбивають фантазію. Неправда. Коли бачиш, як 
повз тебе проходить щодня сила різних облич, а кожне обличчя хо-
ває в собі цілі століття, коли чуєш круг себе різнотонний гук життя, 
то найпоганенька фантазія починає ворушитись і по-своєму комбіну-
вати все, що бачилось і чулось.

А ще як до того чоловік живе самотою, то й зовсім біда: комбінації 
складаються такі кумедні, що який-небудь тихенький реаліст із семі-
нарів аж жахнутись може. (Ви помітили, панове, що у нас найбільше 
жахливий, чистий і ціломудрений народ — із семінарів?).

А я жив зовсім самотою. Правда, товаришів у мене було багато, 
але… мабуть, самі знаєте, що як більше товаришів, то менше прияте-

га історії подані як спогад оповідача про ним особисто пережите — 
обидві вони потрібні для підтвердження певних, «загострено» сфор-
мульованих істин, морально-філософських висновків, і в цьому сен-
сі кожна з історій мовби рухається по лінії уявної параболи. Особли-
во помітно це в «Рабинях справжнього», де на початку персонажі ве-
дуть суперечку про стосунки між Ілюзією та Дійсністю; аж поки слово 
не забирає «добродій з сумовитими ласкавими очима», який розпо-
відає два епізоди зі своєї молодості. Його монолог виглядає як теза, 
аналіз і синтез: спочатку герой стверджує, що «єсть щось таке, чому 
Дійсність і Ілюзія тільки служать», потім — оповідає дві бувальщини, 
які мають аргументувати сказане. В обох випадках слухачам (учас-
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лів. Особливо самотніш почував я себе вечорами. Вечорами ж і фан-
тазія моя особливо розходилась.

І знаєте, до чого, зрештою, розійшлась вона? Але… прошу виба-
чення, панове, — коли серед вас є семінари, то хай затулять вуха або, 
принаймні, зроблять вигляд, що червоніють, бо дуже боюсь, що зро-
блю їм прикрість своїм оповіданням. Уже?..

Ну, так от до чого розгулялась моя фантазія: знайти женщину. 
Чекайте, чекайте, панове, семінари, не робіть вигляду, що одтуляє-
те вуха, бо ще не кінець. Я знаю, і ви шукаєте женщину, ідеальну, ви-
сокоморальну, чесну, чисту. Але річ в тому, що я зовсім не чесної, 
не моральної й не ідеальної шукав, а просто женщини. Ах, та поче-
кайте ж! Я знаю, ви мені порадите піти на вулицю й купити, як іноді 
в скрутну хвилину й самі, грішним ділом, робите. Тихесенько, мовляв, 
собі вийти отак вечерком на вулицю, бочком так собі пробігти, сором-
ливенько кашлянути, моргнути, трошки поторгуватись (але, не довго, 
бо помітно) — і вся справа.

Ні, і не цього хотілось моїй фантазії. Я ж кажу вам, розійшлась 
вона до того, що аж самому чудно: їй неодмінно захотілось женщи-
ни, яка б не купувалась і не була моральна. Ну, де ви такої візьме-
те? Бред, правда? Раз не продається, значить — моральна. Правда? 
А коли неморальна — то продається. А мені якраз хотілось немо-
ральної. Просто химера розбещеної фантазії та й годі! Але що ти зро-
биш, як виникла й мучить? Серед товаришів моїх, правда, були семі-
нари, але, каюсь, я не пішов до них за порадою і з огидою дивився, 
як вони торгувалися з женщинами. Купуючи не на одну ніч, а на все 
життя, вони ставили умовою бути, перш усього, моральними — себ-
то: все життя горіти жагою тільки одно до одного. На випадок недо-
держання контракту платиться неустойка муками сумління й караєть-

никам суперечки) і читачам пропонується стати свідками екзотичних 
любовних пригод героя.

Він згадує, як одного разу йому, двадцятирічному, «захотілось 
женщини, яка б не купувалась і не була моральна», тобто — НЕ ба-
нальної повії, а просто жінки без комплексів і засторог, яка б погоди-
лась на «добровільний обмін цінностями» (! — статевими, ясна річ). 
І ось йому здається, що він таку жінку зустрів, якийсь час пережи-
ває «чуття здивованого захвату, побожності», а потім раптом відбу-
вається метаморфоза: жінка, яка спершу так привабила героя опо-
відання, виявилася грубою і потворною повією. І все ж — він робить 
акцент не на своєму розчаруванні, а на тому, що ілюзія дала відчут-
тя щастя, тоді як дійсність принесла страждання, оскільки виявилася 
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ся осудом всіх семінарів. А семінари, панове, як відомо, страшенно 
непохитний, невблаганий, чесний народ: раз контракт зроблено, раз 
тіло твоє запродане — кінець: є жага, нема — на другого не загля-
дайся, не бажай і не смій бажати. І цілком слушно, мої панове, ціл-
ком слушно й справедливо: на те й контракт, на те й об’являється пе-
ред всіма, що такі-то й такі женяться. Инакше, для чого ж це все? 
На сміх? Цілком згоджуюсь, панове, з семінарами!

Але мені все-таки хотілось мерзлого в петрiвку, хотілося зна-
йти таку женщину, щоб не продавалась і, почуваючи жагу любощів, 
без контракту, без примусу, вільно, доброхітно робила зо мною обмін 
цінностями й не вважала б цього ні моральним, ні неморальним. Як 
бачите, бажання просто дике, неможливе, продукт розпутньої, ненор-
мальної фантазії. Ну, де ви візьмете у нас таку женщину? Нісенітниця.

А тим часом фантазія моя просто не давала мені спокою. Ота-
кі абсурдні бажання іноді найбільше допікають людині. Я думаю, це 
й семінари знають (наприклад, хоч би з того, що мають страшенне 
бажання весь світ перевести в секту скопців або, принаймні, оддати 
до них в семінарію на виховання).

Вечорами я вже просто не міг сидіти дома й завжди виходив на ву-
лицю. Вулиця ввечері — це зовсім щось інакше, ніж удень. Вдень вона 
носить потоки трудової енергії, вдень вона заклопотана, хмура, серйоз-
на; вона грюкотить, лається, спішить. А ввечері, особливо, як виходить 
на небо блідий від суму місяць, вулиця робиться задумливою, лагідною 
й сумовитою, як закохана вперше дівчина. Сміється тихеньким, приглу-
шеним, хвилюючим сміхом, не грюкотить, не лається, а дзвенить піс-
нею, музикою, шепоче щось в тіні темних зпіднизу і срібних зверху де-
рев. Не знаю, яку я більше люблю, але вулиця ввечері надавала мені 
тоді ще більш бажання знайти витвір моєї дикої фантазії.

«товстою бабою Правдою з тістяними грудьми й лицем паяца». Отже: 
«Хіба не все одно, хто прислужився моїй радості: Ілюзія чи Дійсність?» 
— риторично запитує «добродій із сумовитими ласкавими очима», 
щоб далі оповісти другий епізод.

Йдеться цього разу про жінку Ольгу («товариша, друга, кохану…»), 
яка покохала нашого героя, жила з ним півроку в радості і взаємній 
любові, а потім, вирішивши, що в нього з’явилась інша, — раптом зни-
кла. Як це нерідко буває у В. Винниченка, його герой — молодий пар-
тієць, революціонер. Так і в «Рабинях справжнього»: оповідач згадує, 
що з якогось часу він став помічати, як за ним «вечорами часто ходить 
якась жінка, досить струнка, гарно одягнена, з густим вуалем на лиці»; 
спочатку йому здається, що то стежить за ним агент охранки, але ско-
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І я невимовно вперто шукав його. Майже під кожну хусточку й ка-
пелюшок зазирав: чи не глянуть сміливі, жагучі очі, чи не покличуть, 
чи не скажуть: «А! ось де ти, а я тебе шукаю так давно»… Мої ж за-
зирання різно приймали. Деякі хіхікали й соромливо одвертались, — 
мовляв, нас треба брати не зразу й обережненько; бо це ж річ така 
стидка й неморальна. Деякі прямо пропонували себе й одверто тор-
гувались, — такі на знак цієї одвертої продажності вимазували щоки 
в білий колір, губи в червоний, а брови в чорний. Траплялись і такі, які 
продавались, не на вулиці, а з контрактом. Такі ходили строго, гордо, 
а коли я підходив до якоїсь такої й говорив їй «добривечір», то вона 
так здивовано й ображено озирала всього мене з ніг до голови, ніби 
я їй сказав не просте вітання, а якусь неможливу й страшну новину, 
вроді того, наприклад, що всі семінари зчезли з лиця землі. Розумі-
ється, я мусів почувати себе осоромленим і бурмотіти вибачення.

Але, вірите, від таких невдач моя фантазія ще більш розпалю-
валась. Лихо та й годі! Бувало, йду по вулиці, а сам і не пам’ятаю, 
куди повертати, де зупинитись, чого вийшов, куди йду. Стану, бувало, 
озирнусь і знов іду. А в голові історії одна за другою, одна чудесніше, 
дивоглядніше другої, та все з участю небувалої женщини.

І от один час почав я ходити в один бульварчик на перехресті 
трьох вулиць. Нічого надзвичайного на тому бульварчикові не було, 
але я любив його через те, що повз його ходило багато люду. І затиш-
но було там; дерева стояли щільно одно біля одного, кудлаті всі, ста-
ренькі, спокійні, алеї рівні, чистенькі.

Раз увечері моя фантазія розгулялась щось занадто, аж серце би-
лось, наче я вже знайшов те, що шукав. Бувають такі хвилини, осо-
бливо, як маєш двадцять літ, непокійну кров і не вчився семінарських 
наук.

ро виявляється, що загадкова незнайомка — це Ольга, яка продовжує 
любити його. Фінал цієї історії щасливий. Версія з переслідуванням: 
ілюзія розвіюється, тому «з щирою огидою й гнівом я в той вечір плю-
нув їй (Ілюзії. — В. П.) у пику, а Дійсність (Ольгу. — В. П.) од всієї душі 
обняв і розцілував».

Таким чином, другий епізод, розказаний оповідачем, цілком 
протилежний першому. Але йому, оповідачеві (як і авторові «Ра-
бинь справжнього»), саме цього й треба. Адже настає момент син-
тезу, коли обидва сюжети здобувають «параболічне» завершення: 
«Є щось більше за Дійсність і за Ілюзію, — підсумовує оповідач, — 
щось єдино-справжнє, якому служить все. І на мою думку, зветься 
воно Чуттям життя. І коли Ілюзія чи Дійсність служать йому погано, ми 
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Я довго сидів в той вечір на бульварчику. Вже публіка майже по-
розходилась, лави порожні були і блищали під світлом ліхтарів. Один 
тільки я та дві-три парочки й були в алеї.

Раптом справа, якось несподівано, немов з-під землі, з’явилась 
висока, поважна жіноча постать і тихо пройшла повз мене. Я сидів 
у темному кутку, далеко від ліхтарів і не міг роздивитись обличчя її, 
але бачив, що постать направила на мене свої очі, уважно й спокій-
но обвела мене ними й пішла далі. Одягнена була у все чорне, голо-
ва замотана в чорний шарф, довге пальто, в руках торбиночка. Мені 
страшенно чомусь забилось серце, аж ворухнувсь я, аж потягнувся 
за женщиною, немов хотів бігти; але тут же спинив себе.

Женщина пройшла кроків із п’ять і озирнулась. Озирнулась і… — 
чи мені здалось, чи справді так було — кивнула головою, ніби кли-
кала до себе.

Я схопився на ноги. Схопився і став. Що за чорт? Чи мені привиді-
лось, чи справді поманила? Очі глибокі, темні, обведені темною сму-
гою, смугою страждання або жаги. Лице бліде, біле, таємне. Вся по-
стать поважна, горда, упевнена.

Ні, я помилився, це мені здалося.
Але я все-таки пішов за нею, помалу, хвилюючись, нерішуче, 

а все-таки пішов. Хто знає, може я й не помилився.
Дійсно, вона знов озирнулась. Тепер я виразно бачив: вона озир-

нулась і, здається, посміхнулась.
Та чи посміхнулась же? А може, тільки так озирнулась, може, зля-

калась мене і, коли підійду, озирне з ніг до голови й ображено зди-
вується?

Я рішив іти за нею оддалік.

лаємо та плюємо на них; і від всієї душі вітаємо та цілуємо, коли до-
годжають. Отже, слава всьому, що на радість Життю і ганьба поганим 
слугам його, як би вони не звались — чи мрія, чи калоша!»

Парабола дійшла свого вершка і тут виявляється, що морально-
філософський висновок героя (і автора) майже дослівно збігаєть-
ся з монологами Мирона Купченка із «Чесності з собою» («Все є до-
бро, що дає радість, і все є зло, що дає страждання»), а також із «про-
грамовим» тостом Наталі Павлівни з драми «Брехня» — «За те, що 
дає радість…». Роман передував «Рабиням справжнього»; «Рабині 
справжнього» дещо передували «Брехні», але часова дистанція між 
ними була зовсім невеликою, через те близькість пафосу в романі, 
оповіданні та п’єсі цілком закономірна.
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Хто вона могла бути? А! яке мені діло до того? У неї глибокі, темні 
очі, які кличуть сміливо, просто. Більш мені не треба знати.

Гм! А, може, вона сміється з мене, думає, що я — семінар, збира-
юсь купити, що не підходжу до неї?

На виході з бульварчика знов озирнулась, подержала на мені по-
гляд і пішла вперед по вулиці.

Ну, тепер ясно, що вона веде до себе. Але, значить, вона та. Зна-
чить, це вже вона!

Сказати вам, що зо мною сталось, коли я виразно поставив пе-
ред собою, що це вже вона, неможливо. Передати те чуття здивова-
ного захвату, побожності, які раптом прийшли по мені і стали в гру-
дях, в палаючій голові, неможливо. Я йшов, як в чаду, радіснім, не-
ймовірнім чаду за нею.

Ось вона завернула в якусь вуличку. На повороті озирнулась — чи 
йду я. О, ще б я не йшов! Іду! Іду!!

Такого щастя, як в той вечір, коли йшов за поважною, високою по-
статтю жінки в чорному пальті, я дуже мало пережив за своє життя, 
панове. Дуже мало. Справді.

Йшли ми, може, хвилин п’ятнадцять. В ці п’ятнадцять хвилин я пе-
режив стільки, скільки не переживав у п’ятнадцять місяців. Я двад-
цять раз встиг уявити всю її з ніг до голови, всі будучі наші розмо-
ви, наш сміх, радісний, вільний, навіть її кімнату, затишну, чисту, з 
білосніжним ліжком, з мрійним ліхтариком під стелею, напівсвітом і 
таємно-темними кутками, де на сторожі стоять духи кохання.

Перед невеличким будиночком женщина раптом зупинилась, по-
манила мене головою, на цей раз уже зовсім виразно, і ввійшла в две-
рі, трошки підождавши мене. За тими дверима було темно, а попере-
ду чулась її хода.

Репліка від Є. Чикаленка.
Щоденниковий запис 26 січня 1911 року:

«Вийшла по-російському в збірнику «Земля» велика повість 
В. Винниченка «Честность с собою».

В листі своєму до «Ради» він пише, що йому докоряють за те, що 
він не написав її по-українському. Але, каже він, вона була спочатку 
написа на по-українському, та редакція «ЛНВісника» не схотіла дру-
кувати її, бо передплатники і так докоряють редакції, що вона містить 
аморальні тво ри на сторінках свого журналу. Таким робом, він мусів 
надрукувати її по-російському і, додам від себе, дістав за неї 2500 
рублів, тоді як «ЛНВісник» заплатив би йому, може, четверту части-
ну цієї платні.



49

ПРОБЛЕМИ  СТАТ І

Якісь ходи нагору…
Зараз вона вийме ключ, одімкне свою квартиру, прошумить попе-

ред мене і стріне там… в тій кімнаті.
Ключ не вийняла, а просто одчинила двері, озирнулась і пішла. 

Знову темно… Зупинилась і стала одмикати двері. Клацав ключ і шу-
міло наше важке дихання… Від сходів, чи?..

— Сюди… — прошепотіла вона, одчинивши двері…
Я помацки ввійшов за нею.
Мабуть, сходи були дуже високі… Я просто задихався. Ліхтарик 

не горів… Де ж вона?.. Темно, якийсь чудний запах.
— Ну, та й стерва ж ця Дунька! — раптом злісно, хрипло вирва-

лось у когось у пітьмі. — Кажен раз, сволоч, лампу мою заберьоть!..
«Хто це?.. Що це?.. Тут хтось сидів?!»
Заторохтіло сірниками, чиркнуло. Застрибали по стінах незграб-

ні тіні. Передо мною, спиною до мене стояла тільки вона. Я швидко 
озирнувся. Нікого більше!

— Ну, підожди ж ти, сука, я тібе покажу!.. — захрипіло від «неї».
Я захолонув… Щось страшно штовхнуло в голову, в серце… Ні, 

це не може ж бути!!
— І кажен раз! Мою заберьоть, а свою покине… Світи їйо!.. Сво-

лоч! О!..
Сірник погас. Застукало скло, чиркнув знову сірник, знову застри-

бали, захитались по стінах тіні, незграбні, дикі, великі.
Потім всі зупинились і застигли на одному місці. Вона розмота-

ла з голови чорний шарф, скинула й недбало повернулась до мене.
Що?!!
Якесь широке, трухляве, намазане білим, лице, розплесканий 

в пудрі ніс, підведені, як у клоуна, брови й очі… Брудновата пасмоч-
ка волосся.

М. С. Грушевський, як казав мені, справді написав з приводу цієї 
повісти Винниченкові — чи не можна вже перемінити тему, бо «прочія 
части тіла ображаються».

Прочитав я цю повість. Дійові особи її все знайомі люди: герой — 
сам автор, потім фігурують: М. Порш, С. Петлюра, Піщанський, Юр-
кевичі, батько й син, а жінок не знаю, — та й думаю, що це не живі 
люди, а ви думані автором, бо про таких я й не читав і не чув, хоч про-
жив уже півсотні років.

Господи! До чого може дописатись людина!
Всі жінки в повісті тільки й думають, тільки й роблять, що віддають-

ся любимим і нелюбимим, і просто навіть незнайомим молодим і здо-
ровим мужчинам у номерах; по грубому, але справедливому висло-
ву В. П. Степаненка, всі жінки в повісті Винниченка рвуться «до бугая».
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Я став весь важкий.
— Ну, мілашка, роздягайсь… Що стоїш?.. 
І вона, недбало і цинічно обнявши мене, байдуже одійшла до ліж-

ка, швидко роздягаючись.
— Боже! Що ж це?
Я приголомшений дивився круг себе.
Кривий вмивальник… На ньому лямпочка з склом, заліпленим 

пригорілим папером… В мисці в брудній воді — шкаралупи цибу-
лі, долі — ночний горщик… Пара цікавих прусаків… Стіни з якимись 
безглуздими крикливими картинами. На столі тарілка з недоїденим 
оселедцем, пляшка від пива, шматочок хліба…

— Що ж ти стоїш? — крикнула вона здивовано.
Я перевів очі на неї. О, Боже! Вона стояла вже в одній сорочці, 

брудній, подраній на животі, в якихсь плямах… Великий живіт випи-
нався і видно було, як хилитався, мов тісто; ноги сіріли й на них сині-
ли сліди від линючих панчіх.

А ліжко? Скривлене, з зсунутою на край брудною подушкою, 
без ковдри, оголене, завжди готове, з слідами її професії, убоге, 
огидливе ложе бідності, куплі й продажу жіночого тіла…

— Ну? Скарєй же, ціпка, скарєй! Некада. Нада ще разок вийти 
на бульвар…

І вона лягла, велика, незграбна, м’яка, як великий шматок тіста. 
Лягла з нудною діловитістю, з страшною байдужістю.

— Ну?? Чого ж ти прийшов? Стоять?
Я шарпнувся, дрижачими руками вийняв гаманець і кинув їй кар-

бованця. Вона, підвівшись, здивовано дивилася на мене, а з сороч-
ки вилились і звисли сірі, тістяні груди. Карбованець упав на живіт і 
наче вгруз у нього.

І. Нечуй-Левицький вважав, що сюжет «Рабинь справжнього» 
«дуже схожий чи дуже скинувся на одне сороміцьке оповідання Мо-
пассана, а в першій половині цього оповідання автор (В. Винничен-
ко. — В. П.) навіть ніби копірує це сороміцьке оповідання…». Важко 
сказати, яку саме новелу Мопассана мав на увазі І. Нечуй-Левицький. 
У цьому разі важливо наголосити на його цілковитому неприйнятті 
мопассанівської лінії в творчості В. Винниченка, як і загалом «підо-
зрілої» проблематики у його молодшого колеги. «В своїх драмах 
В. Винниченко ніби наважився й заповзявся витовмачити тільки по-
лову справу, неначе од цього залежить будуще спасіння й добробут-
тя всього суспільства, неначе інші справи й пекучі питання задля його 
не животіють».
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— Сумашедший какойсь! — вражено дивилась на мене, шукаю-
чи рукою монету.

Ноги винесли мене на сходи, на вулицю й зупинились.
Мені хотілось сміятись, божевільно, дико сміятись!
Бліде, таємне лице з скорбними очима… Напудрений ніс і брови 

паяца… Мармурова чистота!
Ха-ха-ха-ха-ха!!
Сміх душив мене. Хотілось виривать його шматками з грудей і 

шпурлять ним у цей місяць, у небо, у вікна спокійних, поснулих; хо-
тілося впасти й битися грудьми, сміхом об землю, щоб повискаку-
вали спокійні, посивілі із наїженим від жаху волоссям, подивились 
на Дійсність, на велику товсту бабу Правду з тістяними грудьми й ли-
цем паяца…

На!!!
Я озирнувся й харкнув їй в лице, в її наглі жорстокі очі.
Н-на!!!
Я цілком щиро плюнув тоді, панове, в морду Дійсності.
А проходячи повз бульварчик, мало не став на коліна й не поцілу-

вав те місце, на якому ясно уявив, що це вона. Хіба, панове, я не мав 
рації так зробити? Хіба та Ілюзія не дала мені Радості, а Дійсність 
— Страждання? Хіба я не був щасливий ті п’ятнадцять хвилин? Хіба 
не реально я почував у себе в грудях захват, побожність, радість? 
Хіба не все одно, хто прислужився моїй Радості: Ілюзія чи Дійсність?

Я бачу, дехто посміхається, — хіба можна рівняти цю стару, бруд-
ну бабу-Дійсність до юної, чистої, красуні-Мрії? Але позвольте мені, 
панове, розказати вам другий випадок зо мною, щоб показати, що 
я їх не рівняю й не маю потреби рівняти.

Ви слухаєте?

Мопассана І. Нечуй-Левицький згадав невипадково, проте ім’я 
ще одного француза, Шарля Бодлера, буде не зайвим, коли йдеться 
про аналогії. У 1912 р. журнал «Українська хата» надрукував переклад 
етюда Ш. Бодлера «Життя», з яким оповідання В. Винниченка «Раби-
ні справжнього» має типологічну спорідненість. Принаймні — за дво-
ма ознаками.

В обох випадках сюжетна інтрига пов’язана з несподіваним пе-
ретворенням прекрасної жінки в потворне створіння. Ліричний ге-
рой Ш. Бодлера спочатку не може відвести очей від прекрасного, «як 
таємнича мрія, як божественне натхнення», жіночого обличчя, воно 
притягує своєю загадковістю, гріховною принадою, «тяжким сяйвом 
палючої краси», владністю, яка холодить кров у жилах. А потім чуєть-
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Добре.
Другий випадок зо мною трапився років через чотири після першо-

го. Уявіть собі, я не кинув навіть після того своєї фантазії. Правда, на ву-
лицях уже не шукав, але до кожної жінки придивлявся всею душею.

І, можете уявити, знайшов! Як, де — це зараз не цікаво — од-
ним словом, знайшов, і вона стала моїм товаришем, другом, коха-
ною. Звалась вона Ольгою.

Ми прожили з півроку щасливо, так щасливо, як, може, семіна-
ри й не повірять.

Але один раз на нашій дорозі трапилась одна женщина, якій я по-
добався. Вона нізащо не вірила, що жінці без символістичних цере-
моній можна надовго вдержати біля себе мужчину. І, очевидячки, по-
ставила це довести на мені. Людина вона була завзята, з себе гарна 
і з тим одчаєм, який являється після якогось злочинства над морал-
лю, їй, мовляв, було все одно, — все одно семінари осудили її, люди-
на пропаща, отже — не вважай ні на що.

І от стала вона провіряти. Певних й бажаних наслідків вона не до-
билась, а все-таки зробила те, що Ольга в один день зникла, лишив-
ши мені записку, що не хоче зв’язувати мене. Це була для мене така не-
сподіванка, що я в той же день, як з’явилась у мене експериментатор-
ка, вигнав її з такою люттю, що вона навіть виїхала з того міста зовсім.

Я довго шукав Ольгу, але найти не міг. Партійні справи хутко ви-
тягнули мене з того города — я виїхав в інший, потім опинився в тюр-
мі, просидів місяців три і вийшов на волю.

Знову почав шукати, але не знаходив. Шукати, правда, дуже і 
не можна було, бо був дуже гарячий час, тоді й партійних робітників 
не вистачало для всіх потреб. Все ж, я кожну вільну хвилину вживав 
на те шукання. І от, в той же час стала ходити чутка, що в тих місцях 

ся голос жінки, «грізний, як буря», — і тут виявляється друга аналогія 
з Винниченковими «Рабинями справжнього»: любовний мотив рап-
тово трансформується в алегорично-філософський. «Я життя. Я — 
прекрасна, — промовляє жінка-повелителька. — Іди до мене, смер-
тельнику мій, ти забудеш в моїх обіймах про смерть, про нещастя 
і будеш щасливий, як вічно молодий бог. Іди до мене!.. Я дам тобі вті-
ху, страсть, — ти будеш мій, — і я буду кохати тебе…. Кохання моє — 
рай… В мені відбивається природа в усій своїй красі… Люби мене, — 
і ти пізнаєш тайну життя…».

Далі настає моторошна метаморфоза: герой готовий упасти до ніг 
божественної жінки, яка є втіленням Краси, — але раптом із жахом 
бачить щось зовсім інше, потворне й відштовхуюче: «блідніє нараз 
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працює за шпика одна жінка, робітниця Феня. Казали, що вона дуже 
гарно одягається, заводить з революціонерами амурні інтриги й та-
ким способом випитує та висліджує все, що їй треба.

Я, власне кажучи, спочатку тій чутці жодної віри не надавав, вва-
жаючи її за звичайний об’яв шпикоманії товаришів. Але потім мусів 
змінити свою думку.

З деякого часу я почав помічати, що за мною вечорами часто хо-
дить якась жінка, досить струнка, гарно одягнена, з густим вуалем 
на лиці. Мене не зачіпає, навіть робить вигляд, що не зверта ніякої 
уваги на мою особу, але видно, що знає кожний мій крок.

Я почав задумуватись і, навіть, вірити в існування Фені. Це було 
дуже неприємно. Став я стежити за нею, чого вона, власне, хоче 
від мене. З тюрми я вийшов недавно, особливого нічого не зро-
бив ще. Хоче по мені добратись до більш цікавого осередку? Ма-
буть. Але чому ж не знайомиться зо мною? Чекає з мого боку пер-
ших заходів?..

Хитро, але занадто вже. Знайомитись мені не було жодного ба-
жання. Я рішив пожити якийсь час тихо, ухилившись од всякої пар-
тійної роботи, і дати їй змогу переконатися, що від мене вона рішуче 
нічого не здобуде.

Одсунувся і став жити тихенько. Майже ні з ким з товаришів не ба-
чився, навіть найближчого свого товариша бачив дуже рідко й через 
те дуже-таки нудьгував.

Але Феня все-таки не одставала й раз у раз з’являлась на тих же 
місцях. Це мене почало дратувати.

«А, будь ти проклята!» — раз страшенно розсердився я й рішив 
плюнути та переїхати в друге місто, перемінивши пашпорта, перекра-
сившись і, взагалі, набувши вигляд цілком іншої людини.

і постать, і замість чаруючої усмішки красуні мені безлично скалить 
зуби череп, гойдаючись на кістяку…

В шаленім страху я біжу від страшного кістяка і падаю ниць в ви-
черпанню сил на землю… І разом із смердючим віддихом доносить-
ся до мене ніжний голос:

— Іди до мене, смертельнику… Я прекрасна… Я люблю тебе…».
Ш. Бодлер, на думку С. Великовського, постійно хитався між дво-

ма крайностями: «жахом життя і захватом життя», які в нього взаємо-
відштовхуються і взаємоперетворюються. Саме таке взаємоперет-
ворення відбувається в етюді «Життя», надрукованому в «Українській 
хаті». У В. Винниченка ж звучить апофеоз «Чуттю життя», що висту-
пає паном усього, в тім числі й таких «рабинь», як Ілюзія та Дійсність.
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Це мені остільки добре пощастило, що навіть Петро, мій найближ-
чий приятель, не впізнав мене, поки я сам не признався до нього.

З його ж допомогою я втік з того города і, оселившись у другому, 
зараз же по саму шию вліз у роботу. Петрові ж доручив шукати Оль-
гу і, як тільки виявиться хоч якийсь слід її, дати мені зараз же знати. 
Петро гаряче пообіцяв.

В новій організації і взагалі у всьому городі мене ніхто не знав ра-
ніше і навіть товариші думали, що я живу по своєму власному паш-
порту і дійсно звуся Іваном Березовським. Я дуже радий був тому.

І от, уявіть ви собі: місяців через два я якось озираюсь, ідучи 
по вулиці, і бачу, як в чиїсь ворота хутко ховається жіноча постать, 
похожа на Феню! Мене так і кинуло в холод. Це вже не спроста! (А ро-
боту в цій організації я взяв таку, що менше каторги й не жди).

«Ах ти ж, подла морда! Ну? Знайшла-таки!» — думав я. І страх, і 
лють мене взяли. Ну, що його робити? Раз вона мене таким знайшла, 
то сховатись мені вже неможливо. Що робити?

Не пішов я вже й по справі своїй, вернувся додому, сів і сиджу. 
В квартирі повно «матеріялу» — «чистить» і не берись.

Знає вона, де я живу, чи ні? Давно вже слідкує, чи тільки сьогод-
ня напала на мене?

Як дізналась вона, що я тут? Як впізнала? Від кого? Сама чи хтось 
сказав?

Розуміється, на всі ці питання одповісти я не міг.
Нудьга мене взяла, страшенна нудьга. Днів два я нікуди не вихо-

див, а товаришів сповістив, щоб до мене не ходили й мене не ждали 
якийсь час — небезпечно, мовляв.

І все ходжу по своїх двох кімнатах та думаю. І, нарешті, придумав. 
Одягся, поклав бравнінга в кишеню й вийшов на вулицю.

Феня вже ходила проти дому, де я жив, на другому тротуарі. Вона 
була в іншому вбранні, але я зразу впізнав її. Я просто став прямува-
ти на неї.

Але вона, помітивши це, спокійно, не хапаючись, наче скінчивши 
прогулку, підійшла до візника, сіла на нього, щось сказала й поїхала, 
промайнувши під самим носом у мене. Маєте!

Оповідання «Рабині справжнього» В. Винниченко написав за п’ять 
років до публікації етюда Ш. Бодлера в «Українській хаті». Звичай-
но, він міг бути знайомий з ним і за іншими джерелами. Проте цілком 
можливо, що в цьому разі маємо випадок не генетичного, а типологіч-
ного зв’язку між творами, зумовленого певними тяжіннями В. Винни-
ченка до символізму (у 1907-1910 рр.).

В. Панченко
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Я скажено здавив рукою револьвера в кишені, зціпив зуби й вер-
нувся додому.

Що робити?
Ще більша нудьга обхопила мене. Тікати знову. Яка рація? Що 

поможе? Єдиний рятунок — убити її. Зазнайомитись, завести куди-
небудь і вбити в той же вечір.

Але як це зробити? Вона, видно, має це на увазі, коли тікає.
Звернутись за поміччю до товаришів? Але чи маю я право втягу-

вати їх в цю справу? Коли вона прослідила мене, то, значить, і това-
ришів прослідила, значить, і їх буде берегтись, значить, і вони нічо-
го не поможуть. А як не прослідила якого, то хіба я знаю якого? Хіба 
я знаю, чи не заберуть його, як тільки він підійде до неї?

Та й коли це зробити? Може, в цю вже ніч прийдуть за мною?
Боронитись чи здаватись без бою?
Всю ніч я не спав і ждав «гостей». Задзеленчить дзвінок до двор-

ника, я схоплююсь, замираючи, слухаю і жду. Ні, не до мене.
Знову лежу, не сплю і слухаю.
Так всю ніч.
Вранці я рішив звернутись до товаришів. Але, напившись чаю, за-

спокоївшись трохи, знову лишив цю гадку.
Надвечір не витримав, схопив пальто й хотів бігти, але знову роз-

думав і зостався. А може все тільки здається мені? Може, ніякої Фені 
тут немає?

Пам’ятаю, я був як божевільний. Злість, нудьга, лють душили 
мене. Голова від безсонних ночей горіла.

Ех! — пам’ятаю, вибухла в мені постанова.— Що буде, то буде. 
Так далі неможливо. Стріну на вулиці, тут же вбиваю. Годі!

Схопив капелюх, пальто, бравнінг і вискочив на вулицю.
Її не було. Пройшов квартал, другий, озирнувся, вернувся, знову 

пішов уперед — нема. Став дихати трохи спокійніше. «Може, справ-
ді, все нісенітниця?» Навіть соромно трохи стало.

Коли — зирк! попереду, в воротях якогось великого будинку, ви-
ткнувся краєчок її капелюха. Пам’ятаю, в мені страшно замерло сер-
це. Але я навмисне одвернувся, зробив найбайдужісінький вигляд і 
тою ж ходою пройшов повз ворота, не дивлячись навіть у них. Був 
якраз невеличкий дощик, я підняв комір пальта й пішов далі, не ози-
раючись і не хапаючись.

Вечір темний був, прохожі спішили додому і дедалі ставало їх 
менше та менше. Я все йшов, не озираючись і не знаючи, чи йде вона 
за мною, чи ні.
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Може, передала другому шпикові й той під виглядом хоч би того 
добродія з парасолем і йде оце?

На розі одної вулиці, ніби спіткнувшись, я хутко глянув назад. Да-
леко виднілась на мокрому тротуарі жіноча постать.

Але чи вона?
Я хутко завернув за ріг, перебіг вулицю і сховався в якийсь двір, 

виглядаючи на вулицю в щілину фіртки.
Довго ждав і вже хотів виходити, коли на тім самім розі з’явилась 

вона і стала пильно озиратись.
«Ага! — злорадісно думав я. — Шукай, шукай серце, ось зараз ти 

знайдеш щось!»
Жінка рішуче повернула вліво, в ту саму вуличку, де сховався я, і 

пішла по другому боці.
Я почав хвилюватись: що робити? Вийти, піти за нею і вистрілом 

в спину убити її? А як вона помітить і сховається, або підніме крик і 
не допустить до себе, та ще й арештує?

Чи зробити вигляд, що не помітив її, йти по другому боці, не ози-
ратись і завести в якусь безлюдну вулицю, потім зразу, несподівано 
обернутись до неї, підбігти й тоді?

Я рішився на останнє.
Говорю ж вам, я був майже божевільний від всього того.
Я швидко вийшов з двору, знову підняв комір пальта і, як людина, 

що кудись спішить, заклопотана справами й цілком заглиблена тіль-
ки в них, пішов за Феньою.

Вона йшла прудко й часто озиралась. Спочатку, мабуть, не помі-
чала мене, але, коли я наблизився вже дуже близько, раптом зупини-
лась і нерішуче, видно, гляділа на мене. Але я пройшов, не поверта-
ючи голови, не подаючи ніякого знаку, що мене щось цікавить, нахи-
лив низько голову, немов пірнув весь у своє міркування.

Скоса подивляючись все-таки на неї, я бачив, як вона помалу, ніби 
не довіряючи мені, обережно рушила за мною.

План удавався!
Я ще з більшим заклопотанням засунув руки в кишені і йшов так 

само вперед, не озираючись і ні на що не звертаючи уваги. Вуличка 
була маленька, з одноповерховими будиночками, немощена, брудна. 
Прохожих майже зовсім не було, ліхтарі стояли один від одного так 
далеко, що в просторі між ними було зовсім темно. В одному з та-
ких просторів я намислив покінчити з нею. Спочатку ледве позбавити 
ходи, потім поправити що-небудь коло черевика, далі зразу поверну-
тись і побігти прямо на неї.
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Серце мені билось дедалі то дужче, але рука, пам’ятаю, почува-
лась твердою, залізною, непохитною.

Один раз я знову спіткнувся, щоб подивитись, чи йде вона.
Ішла!
«Так-так, голубко, йди, йди!»
Я став іти тихіше. На вулиці ні душі не було. Десь гавкала собачка. 

Накрапав дощик. Потягнувся довгий тин чийогось саду.
«Це добре! — думав я, — з цього боку, значить, безпечно».
З її боку були будиночки, але ставні так щільно затуляли вікна, що 

хатки здавались вимерлими й безлюдними. Я зупинився, нагнувся і 
став ніби зав’язувати шнурок коло черевика. А сам з-під низу пильно 
дивився назад. Вона йшла, не зупиняючись, і була недалеко від мене. 
Очевидячки, була певна, що я не впізнав її й не думаю про неї.

Зав’язавши шнурок, я пішов знов уперед.
Але недовго йшов. Щось ніби штовхало мене, шарпало за серце, 

серце замирало, весь я хвилювався.
І раптом, немов з чужої чиєїсь волі, зразу повернувся й хутко пі-

шов назад.
Жінка не зупинилась, але, мені здалося, ніби припинила трохи 

ходи. Я перебіг вуличку й попростував прямо на неї. Вона зупини-
лась, потім повернулась і хотіла бігти назад.

— Сті-ій!! — закричав я несамовито.
Крик був такий дикий і чужий мені самому, що, пам’ятаю, аж 

я злякався.
Жінка зразу стала й повернулась до мене.
Я витяг револьвера й біг на неї.
Ось зовсім близько. Жде…
«Стрілять чи ще ближче?» — мигнула думка.
І — підняв уже руку, коли жінка раптом здригнулась, жахнулась, 

крикнула, і знайомий зляканий голос так і вдарив мене по нервах:
— Грицю! Чекай!!
Я аж кинувся назад: що таке?! Хто це? Як??
Жінка підбігла до мене, судорожно обняла й тут же, на вулиці, 

стала жагуче, нервово цілувати мене в очі, щоки, в комір пальта.
— Оля?? — врешті зміг я заревти.
Це була Ольга.
Говорити, панове, про мою радість я, розуміється, не берусь, мо-

жете самі собі уявити. Скажу тільки, що вона висліджувала мене весь 
час, як розійшлись ми, бажаючи знати, як я живу й чи люблю яку 
іншу. У всьому їй допомагав Петро.
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Отже, Феня і ввесь тяжкий, гидкий кошмар — була тільки Ілюзія. 
З щирою огидою й гнівом я в той же вечір плюнув їй у пику, а Дій-
сність од всеї душі обняв і розцілував.

Таким чином, мої панове, звідци виходить така мораль: єсть 
щось більше і за Дійсність, і за Ілюзію, щось єдино-справжнє, яко-
му служить все. І на мою думку, панове, зветься воно Чуттям жит-
тя. І коли Ілюзія чи Дійсність служать йому погано, ми лаємо та плю-
ємо на них; і від всеї душі вітаємо та цілуємо, коли догоджають. Отже 
слава всьому, що на радість Життю, і ганьба поганим слугам його, як 
би вони не звались — чи мрія, чи калоша!

Добродій замовк. Після того піднялася ще більша суперечка, але 
він хутко десь зник.

ЧУДНИЙ ЕПІЗОД
Чого сумно стискується серце, коли дивишся на красу? Чому хо-

четься тужно схопити голову в руки і ридать гарячими сльозами? 
Чому? А чому в тих сльозах і ніжність є, і радість, і журба, і безна-
дійність?

А я знаю. Тепер я вже знаю, а до того вечора, навіть в той са-
мий вечір, як трапилась зо мною ся незначна, дрібненька подія, я ще 
не знав. Я думаю, Наталя і досі не знає. Та й не треба їй знати.

Мене з Наталею познайомив сум. Я вперше побачив її у трамваї. 
Я читав газету, коли вона ввійшла. В газеті було про те, як люди вби-
вають одні одних, як самі себе вбивають, як крадуть, ріжуть, плачуть, 
обдурюють, одним словом, все те, що не має ніякого відношення 
до радості, сміху (про се, ви помітили? — ніколи в газетах не пишуть). 
Я читав про все се і мені було байдуже. А коли вона ввійшла в вагон, 
коли спокійно зупинились в моїх очах її очі — мені раптом захотілось 
обнять залитого жиром мого сусіда і поцілувать його в трьохповер-
хову шию. Хотілось закрити лице долонями і сидіти нишком, слухаю-
чи дзвін туги, невідомої, солодкої туги у грудях.

І потім се саме завжди виникало в мені, коли я вдивлявся в Ната-
лю. Навіть тоді, як обняв її вперше, як задрижало її тіло в моїх руках, 
навіть тоді сум не зник з мого серця. Я се напевне знаю, він не зник, 
він тільки сховався від полум’я жаги.

А Наталя й досі не знає, чому так сумно, так тужно, так болюче-
солодко дивитись на красу. Що краса у неї велика, вона се знає, о! се 
вона добре знає.

В той самий вечір вона сама се сказала мені:
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— Ти думаєш, я собі ціни не знаю? Ого! Захочу, і завтра ж мати-
му автомобіль.

(Вона страшенно любить автомобілі.)
— Не віриш? Посміхаєшся?
Я вірив, але посміхався зовсім од іншого.
— І матиму! Мені надокучило їсти картоплю і вкриватись одним 

плащем.
(У нас були такі обставини, що ми годувались одною картоплею і 

вкривались тільки плащем.)
— Мені надокучили твої дурноваті мрії. Так, надокучили! О, се 

я тобі щиро говорю. Я — не свята… К чорту! Давай мені грошей, а не 
пісень. Грошей! Розумієш?

Вона, дійсно, ніколи так щиро не говорила. Я сидів з похиленою 
головою, а тут підвів її і подивився на Наталю. Ах, яка ж вона гарна 
була! Боже, вона була така гарна, що хотілось бахнути сею головою 
об кінець стола і розбить її, як негодящий горщик.

— Ну, чого вилупив очі? Почнеш нотації читать за цинізм? Мо-
жеш! Я — не свята. Мені надокучило буть святою. Годі! Мені треба 
грошей, от і все. Ідеали, шукання, великий дух і подвиги можеш ли-
шити у себе. Се мені не підходить. Так, так! Що? Не ждав?

Я таки не ждав. А може…, а може, й ждав, бо чого ж так сум-
но, чого так тужно стискувалось моє серце раз у раз, коли я дивив-
ся на красу її тіла?

Я їй нічого більше не сказав. Я навіть плащ не взяв з собою і мовч-
ки вийшов з хати.

Пізно було вже. На улиці туман, як наміткою, обгортав лихтарі. 
Прохожі з піднятими комірами і руками в кишенях поспішно минали 
повз мене. Вони знали, куди йшли. А я не знав, тому й не поспішав. 
Я навіть рук не ховав у кишені і коміра не піднімав. Я тільки посмі-
хався. Але коли б хто-небудь взяв ту посмішку з губ моїх і розпустив 
її в чомусь такому, де можна розпустить і сміх, і плач, то в посмішці 
моїй, мабуть, не дуже багато виявилось би сміху.

На розі одної улиці я зупинився. Тут часто і піджидав Наталю. Час-
то ми проходили тут, щільно пригорнувшись одне до одного. Тут та-
кож часто з’являлась одна постать, від якої у нас жалісно й з гидли-
вим страхом стискувалось серце.

Так, ми тут часто проходили. Ми спішили додому. Дома нас чека-
ла холодна картопля і плащ.

Хм! Куди ж тепер мені йти? У всякому разі, не здобувать же гро-
шей. Розуміється. Але все ж таки куди?
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Туман і улиця були вогкі, холодні, але все-таки тепліші, ніж той 
клубок, що давив мені груди. І я пішов знов по улиці, в тумані.

І раптом зо мною хтось порівнявся. Я озирнувся. То була та сама 
істота, яку ми часто зустрічали на сих улицях. Се було те саме, жалке, 
страшне створіння, яке викликало в нас якийсь містичний страх і ба-
жання ще тісніше пригорнутись одне до одного.

Вона з’являлась завжди якось несподівано, як дух; завжди 
з’являлась на самих безлюдних місцях. Ми сумнівались, що вона про-
ститутка, хоча не раз бачили, як вона підпливала, наче тінь, до якого-
небудь прохожого. Але той, глянувши на неї, моментально одвертав-
ся й поспішно одходив. Ми іноді балакали про неї, і Наталя не раз пи-
тала мене, невже знаходяться мужчини, які можуть піти з сим стра-
ховищем, з сим привидом!

Дійсно, вона була, як привид, як мара проституції, як страшний 
символ прокаженої професії. Одягнена була завжди однаково, не-
мов вже цілі віки ходить тут щоночі. Та й навіщо, справді, марі міня-
ти туалет? Завжди в довгому сірому пальті, складки якого не хита-
лись, коли вона пересувалась під стінами, повз глухо замкнені двері 
та вікна крамниць. Завжди в старомоднім темнім капелюху, з якого 
на лице звисала густа, сіра вуаль, завжди з парасолем в руці.

Ми раз зустрілись з нею під ліхтарем. Крізь вуаль на нас гляну-
ло таке страшне лице, що мені аж ноги ослабли. Якесь надзвичайно 
бліде, з вимученими очима, підведеними, як звичайно, у всіх прости-
туток, з намальованими губами, але такого рисунку, який може бути 
тільки в мертвяка.

Чого вона ходила темними ночами попід стінами? Невже можуть 
бути такі мужчини, що ідуть з нею?

Хм! Наталя сумнівається.
Я ще раз озирнувся й, посміхаючись, подивився їй в лице. Се лице 

цілком відповідало тому, що було мені в грудях.
Ще не ставало, щоб я почав цілувать се лице, щоб се створіння 

милувало мене.
А чому ні? Хе! Вона певно, якраз для таких, як я зараз, і призна-

чена.
— Добрий вечір, — промовила вона тихим і, правду казати, ме-

лодійним голосом.
— Добрий вечір! — голосно одповів я, все-таки посміхаючись.
Вона пильно вдивилась в мою посмішку, обвела розрізненими 

очима моє лице, груди і так же тихо й рівно спитала:
— Гуляєте?
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Я розреготався.
— Розуміється, гуляю! Я люблю в чудову погоду гуляти по улицях.
Вона ще раз зупинила на мені свої мертві очі. На лиці, запудренно-

му до мертвої непорушності, не мигнуло нічого, немов вона вже зви-
кла й до такого сміху, і взагалі до таких добродіїв, що гуляють в чудо-
ву погоду по тихих улицях.

— Ходімте зо мною? — нахилила вона голову.
— Куди?
— Ну, «куди». До мене.
— Чого?
Вона подивилась на мене.
— Ви не знаєте?
Я теж подивився на неї. Якийсь прохожий під зонтиком озирнувся 

на нас. Глянув на неї, потім швидко на мене, і на лиці його я прочитав 
немов здивовання, усмішку і жаль до мене.

А що б то сказала Наталя? Хе!
— Підете? — спитала вона, нахиливши знов голову.
Мені раптом стало так холодно, що аж по голові пройшов мороз. 

Не від того, що я був в одному піджаку, а від чогось іншого, від чого 
навіть на екваторі людині стане холодно.

— В мене немає грошей, — хмуро й холодно сказав я.
— Ви мені колись оддасте.
Хм! Ся мара рішуче хотіла замінить мені Наталю. Чудово.
— Ходім, — сказав я.
Вона мовчки повернулась і пішла вперед, майже беззвучно ступа-

ючи по мокрому тротуарі. Сіре пальто, схоже на саван, рівно, не коли-
ваючись, звисало до самої землі.

Я посміхався, але йшов рішуче за нею. Ми йшли недовго.
Жила вона на шостому поверсі, в мансарді, в маленькій кімнаті, 

в якій одна стіна з вікнами була зрізана до половини, і на ній лежала 
покрівля. Один куток був запнутий якимсь сірим покривалом, в дру-
гому ліжко стояло, широке, спокійне. На стінах висіло багато гравюр.

Се були знімки переважно з класичних речей. Багато роденів-
ських. Я се помітив зразу. Де вона могла взяти їх, ся мара, й наві-
що вони їй?

— У вас гравюр багато, — сказав я. Вона якось злякано подиви-
лась на мене, немов я хотів одняти в неї сі гравюри.

— Ви любите їх чи вам подарували?
— Люблю, — тихо сказала вона й почала швидко, поспішно роз-

дягатись.
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Я присів на стілець біля столу і схилив голову на руки. Сміятись 
уже не хотілось… Хотілось… Ні, кінець!

— Вам тяжко? — почув я біля себе тихий шепіт. Я підвів голову 
й засміявся їй в лице.

— Чого мені тяжко? Того, що піднявся на шостий поверх? Се ще 
невелика біда. Буває й гірше… Еге ж. Ну, так ми будемо спати тепер? 
Чудесно… У вас тут затишно… А що то в кутку? Друге ліжко? Може, 
для визначних гостей?

— Ні, там висить моя одежа.
— Одежа? Ну, все одно… Хоч би й серце там висіло, плювать. 

Е, на все плювать і більше нічого. Правда?
— Правда, — тихо кинула вона, а сама дивилась на мене пильно-

пильно. Їй-богу, у неї були гарні очі… Ні, не очі, а погляд. Очі були по-
гані, риб’ячі, тут уже нічого не зробиш. Але погляд їх був гарний. Ах, 
якби так уміла Наталя дивитись своїми очима. Е, плювать!

— Так, значить, роздягатись? Чудесно. У вас багато гостей буває?
— Ні, не дуже…
— Не дуже? Ну, все одно.
А, може, взять, одягти капелюх і піти собі?
— Я негарна і до мене мало йдуть.
— Хіба?
А Наталя така гарна, що…
Мені так защеміло в грудях, що хотілось упасти додолу й скрюче-

ними пальцями гребти по підлозі.
Я криво посміхнувся до неї. Не думаю, щоб в сій усмішці вона про-

читала радість.
Обережно, ласкаво торкнулась моєї руки і ніжно погладила її.
І дивна річ, мені стало раптом тепло в грудях, стало жалко себе.
— Ви всякого так милуєте?
— Кому тяжко.
Ні, рішуче в голосі її було щось надзвичайно хороше, щось крот-

ке, сумне, але сумне тим сумом, який виникає з глибокого розуміння.
— Чого ж ви думаєте, що мені тяжко?
Вона посміхнулась і, нічого не сказавши, одійшла, зупинилась 

коло столу й задумалась. Світло лямпи, прибите зеленим абажуром, 
клало зеленувато-сірий кольор на її негарне обличчя. Вона здавалась 
мертвяком, що задумчиво міркує над прожитим життям, що з темряви 
й тиші домовини все бачить, розуміє і сумує кротким покірним сумом.

— Кому самому тяжко, той може зрозуміти й другого.
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І сказавши се, вона винувато й боязко подивилась на мене, зля-
кавшись, що посміла прирівнять себе до мене.

Я знов устав і почав ходить по кімнаті. Якби я міг узять, здушить 
руками груди і видушить, як з м’яча, повітря, те, що давить їх. Боже 
ж, як давить!

— Слухайте! У вас нема вина?
— Ні, нема…
— А той…
Хм! Шворка у неї, напевне, знайшлась би. А проте, к чорту.
— Ну, чого ж ви не роздягаєтесь? Роздягайтесь.
— Я мушу загасити лямпу… — тихо сказала вона. Я подививсь 

на неї. Дійсно, їй не можна було роздягатись при світлі. Але се якраз 
те, що мені треба було.

— Навіщо гасить? Не треба. Я не люблю, коли темно. Я люблю 
світло, сміх, радість. 

І я засміявся навіть.
— Чого так дивитесь на мене? Не вірите? Тут нічого дивного не-

має. Всі люблять світло й радість. Може, маєте ще свічки? Паліть і їх. 
Хай буде у нас свято. Є свічки? Давайте! Запалимо у всіх кутках. Щоб 
різало світло очі! Щоб все видно було. В кожному кутку по дві, по три 
свічки… Геть одежу… З того кутка! Світла у всі кутки.

І я схопив за край простиню й шарпнув за неї. В сей мент за мною 
почувся перерваний крик, але я так і замер з простинею в руках: 
у кутку на двох ящиках стояла нескінчена скульптурна робота. Се 
була надзвичайно огидлива жінка, така огидлива, що не можна було 
одірвать очей. Се було щось вражаюче, щось несподівано, дивно при-
ваблююче, жахливе й разом з тим повне якоїсь таємної туги, солод-
кої, смокчучої, якоїсь тихої печалі.

— Що за чорт? — озирнувся я до хазяйки. Вона стояла позад мене 
й винувато-жалко посміхалась. Страшно схожа була на ту жінку!

— Се вас хтось ліпив?
Вона нічого не одповідаючи, хотіла взять у мене простиню й на-

крить роботу.
— Чекайте! — нетерпляче одпихнув я її. — Одповідайте, хто се 

робив?
Вона зробилась хмурою. В лиці її став той самий вираз, що у жін-

ки, навіть губи склались так само болюче й привабливо. Якась краса 
засвітилась в сих гидких, пом’ятих рисах. Так, так! Се була краса, се 
було щось неймовірне, абсурдне, але тут була очевидна краса.
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— Се я ліплю… — сказала вона, дивлячись на фігуру жінки. 
А жінка дивилась на неї і, здавалось, вони обидві розуміли одна одну.

— Ви?.. Себе?
«Мара» посміхнулась. Щось з нею зробилось, якась зміна. Десь 

зникла винуватість, боязність. Похиливши голову, вона помалу ска-
зала:

— Може, й себе. Може, те, що є у кожного… Хіба ні?
І різко підвівши голову, глянула на мене. Я перевів очі на фігу-

ру. Справді, в ній було щось знайоме мені, щось близьке. Справді…
— Чудова робота, — пробурмотів я. Мені хотілось сказати щось 

інше, але я не знав, що саме.
— Ви думаєте? — спитала вона.
— Так, я думаю…
Ах, що ж було в сій фігурі мені так знайоме? Очі? Одвислі, висхлі 

від розпусти й мук груди? Викривлені звірячими інстинктами щеле-
пи? Губи, в яких стоїть скривлена мука? Чи та туга, та кротка, затаєм-
нена печаль, що якось вмістилась десь між губами, десь під низьким 
лобом, поміж обвислими очима?

Я взяв стілець, сів і став дивитись в чудну фігуру, її погляд на-
прямлений був кудись повз мене до «мари», немов вона байдуже й 
суворо давала розглядати себе, скільки я хочу.

Ми всі троє мовчали. З колін фігури спадало додолу глиняне по-
кривало. Ноги вражали чудними неймовірними, але без сумніву існу-
ючими лініями. Такого тіла не можна найти, але воно єсть. Єсть у кож-
ного з нас. Навіть… Ах!

Мене раптом немов ударило в мозок. Яка схожість з Наталею!
Я схопився з стільця й розтеряно став дивитись на ідіотську робо-

ту. Що за дурниця! В чому? Де? Що за нісенітниця?!
«Мара» тихо торкнулась моєї руки. Я озирнувся.
— Вас хвилює се?
Я знову сів. Яка нісенітниця! Я багато думаю про Наталю, й вона 

мені ввижається навіть в такому страховищі.
Я посміхнувся.
— Вас хвилює моя робота?
— Вона чудна дуже. В ній щось є… Давно працюєте над нею?
— Шість місяців…
Рішуче, воно вабило до себе, се страховище! Тягнуло очі, тягну-

ло серце і дихало в нього своєю чудною красою й тугою, своєю оги-
дою й мерзотою.

— Я хочу дать образ людини…
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— Людини?
Я повернув голову й знизу вгору дививсь на «мару». У неї був те-

пер той самий вираз губ, що у жінки. Вона дивилась у дзеркало, коли 
ліпила ті губи. І очі свої дала їй. І сей сплющений ніс, як роздавлена 
ногою слива.

— У кожної людини є краса й огида. В різних формах… Але є… 
Мусить бути. Хіба ні? 

Я мовчав.
— Неодмінно є… І краса й огида… Тільки іноді краса так захова-

на, що не видно. Або огида ховається за красою… Я хочу їх виявить 
поруч… Хіба ні?

Вона занадто часто вживала се «хіба ні?». Я все-таки мовчав і ди-
вився на її роботу. І дедалі дивився я, то тепліше й легше ставало мені 
в грудях… Немов те, що душило, розпирало їх і не давало вільно ди-
хать, помалу якоюсь дірочкою виходило з мене.

Се було чудно, але я не хотів боротись проти сього. О, ні! Я хо-
тів слухать далі сей мелодійний, трохи надтріснутий, немов срібною 
емаллю вкритий, голос чудної женщини. Я хотів не рухатись і не роз-
бивати тиші ночі, в якій, здавалось, жили тільки ми троє та невеличка, 
чепурненька лямпа на столі. Сумом гармонії краси та огиди були по-
виті кутки сієї кімнатки в серці чорного, великого, заснулого города.

Тугою химерної гри життя дихали риси дивної роботи. Біля мене 
стояла женщина, голос якої був голосом тої роботи. В грудях моїх 
прокидався сум.

— Ви — художник, правда?
— Я?.. Так, я художник…
— Я се зразу побачила… Мені се приємно. Я давно хотіла пока-

зать. А не сміла… Тепер бачу, що роблю те, що слід. Я рада…

Смислове ядро новели «Чудний епізод»
Разом із «Чудним епізодом» «Рабині справжнього» складають своє-

рідний новелістичний диптих, у центрі якого — роздуми над «химерною 
грою життя», що постають в оболонці любовної пригоди. «Чудний епізод» 
теж нагадує притчу. Герой цієї новели любить красуню Наталку, хоч вона 
й не приховує, що романтичні почуття її цікавлять значно менше, ніж мер-
кантильний розрахунок. В. Винниченко у властивому для нього ключі, як 
це було й у «Рабинях справжнього», демонструє парадокс: краса викли-
кає тугу й розчарування, а за ширмою потворного криється краса.

Центральний («чудний») епізод — це зустріч героя-оповідача з по-
вією. Вона веде його в свою маленьку кімнату, яка водночас є й майстер-
нею, адже огидлива «мара» — повія мимоволі, а насправді вона художни-
ця, якій треба якось заробляти гріш заради творчості. Смисловим ядром 
у новелі В. Винниченка виступає незавершена скульптурна робота, в якій 
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Вона хвилювалась. Ступила кілька кроків у бік, вернулась, потер-
ла руку об руку. Потім злегка торкнулась мого плеча.

— Вам тяжко?
Я мовчки хитнув головою, хоча мені було вже не тяжко.
— Ви маєте якесь горе? Вибачте мені, що я… питаю про се… Але 

ви мені подобаєтесь…
Мені приємно було слухать се, хоча я не поворухнувся. Вона по-

мовчала.
— Вам ніколи не здавалось, що всяке горе — то є рід некраси?..
Я не рушивсь. Не хотілось, хай говорить, хай звучить за мною 

тужнотихий, надтріснутий голос.
— Мені так часто здається… Того негарні такі нещасливі… Не-

гарні не тільки лицем… Взагалі негарні. Хіба ні? 
Я глибоко зітхнув. Ся женщина зазнала горя, зазнала дум його. 

Вона, мабуть, не раз, схилившись над ним, роздивлялась його, як 
роздивляються на рану.

— Що ви мовчите? Вам не хочеться балакать?
Мені зразу якось здалось все се страшенно чудним. Ся мара, че-

пурно з артистичним смаком убрана кімната, гравюри і фігура за по-
кривалом. Я встав і озирнув мою хозяйку з ніг до голови. Вона стоя-
ла, звісивши руки вздовж тіла, і дивилась на свій твір. І в очах її була 
та сама печаль, що в очах її твору. Вона сама була тим твором.

— Ви давно працюєте?
Вона здригнулась і повернула до мене лице.
— Що ви сказали? Вибачте, я не…
— Я сказав — ви давно працюєте?
— В чому?
— В чому? В скульптурі, розуміється.
— Ні… Не більше року.

оповідач упізнає риси самої авторки, але водночас — і риси Наталки! «Се 
була надзвичайно огидлива жінка, така огидлива, що не можна було одір-
вати очей. Се було щось вражаюче, щось несподівано дивно приваблю-
юче, жахливе й разом з тим повне якоїсь таємної туги, смокчучої, якоїсь 
тихої печалі».

Парадокс — у тому, що «якась краса засвітилась в сих гидких, 
пом’ятих рисах». І тут у розмові оповідача і художниці-повії випливає дру-
гий, філософський план тієї історії і того образу, які постають перед чита-
чем. «Я хочу дать образ людини», — каже художниця. — … У кожної люди-
ни є краса й огида. В різних формах… Я хочу їх виявити поруч…»

Чудний епізод завершується синтезом: загадковий сюжет, в основі 
якого — екстравагантна любовна (любовна?) пригода, обертається фі-
лософськими констатаціями. Вони, ці констатації, зовсім не із ряду плос-
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— А… а в проституції? — Вона похилила голову.
— Я не можу знайти такої роботи, щоб зароблять нею вночі.
— Я вас про те не питаю. Я питаю, чи давно ви в сій професії.
Я говорив з нею, як суддя. І вона почувала, що я маю право так го-

ворити. Через що?
— З того часу, як я стала працювать в скульптурі, я займаюсь 

сією професією.
— А вдень ви ліпите?
— Так.
Для чого я питав її про те усе? Бог його знає. На мене найшла вто-

ма. Я знову сів на стілець верхи, спер голову на спинку його і застиг. 
Там десь далеко в порожнім ательє спокійно спить Наталя. Хай спить. 
Завтра вона знайде оцінку своєї краси. Хай знаходить.

— Слухайте! — раптом підвів я голову. — А ви не пробували 
дати вираз сього єднання краси й огиди так, щоб в гарних внішніх 
формах виступали огидні внутрішні? Ні?

— Ні, я так не пробувала. Се важче…
— Важче? Хм! Се, справді, важче… Але се більше вражіння…
— Атож… більше…
— Се мусить викликати страшенний сум. Правда? Мусить 

схопити болючою мукою серце від такого єднання. Га? Прав-
да? Дать таку красу, таке єднання дать, щоб видно було… Ах, ні! 
Я не те кажу… Мені бракує думок… Але я тепер розумію… Тепер я 
розумію.

І я знов схилив голову на спинку стільця. Я справді тепер розумів, 
чого навіть в найчистіші хвилини раювання з Наталиної краси моє 
серце стискувалось невідомим тужним сумом, чого хотілось оплаку-
вать когось чи щось гарячими сльозами, і чого в тих сльозах і ніж-
ність була, і радість, і журба, і безнадійність.

ких, самоочевидних істин. Адже є в новелі ще й якась моторошна прива-
ба мистецького твору, який мало не містичним чином вбирає в себе жит-
тя й особистість художника, внаслідок чого виникає та химерна взаємо-
залежність, яка змушує згадати метаморфози з роману О. Уайльда «Пор-
трет Доріана Грея». У сюжеті «Чудного епізоду» теж є «екзотика ірреаль-
ності, фантастики, що виявляється у співвіднесенні доль героя і його пор-
трета», — подібно до того, як це відбувається у творі англійського про-
заїка. (Скульптура в «Чудному епізоді» є свого роду двійником художни-
ці, — так само, як двійником Доріана Грея є його портрет»).

Всі три новели прикметні гострими сюжетними інтригами і, водночас, 
яскраво вираженим тяжінням до морально-філософських узагальнень, — 
уже й не лише стосовно «проблеми статі», а щодо парадоксів людсько-
го життя загалом. В. Панченко
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Марно галасуєте ви знову,
Ніби я руйную вам будову, — 
Та вона от-от сама би впала:
В ній щури підмурок підточили,
І розхитує вітрів навала
Дім, що встояти не має сили.
Від такого сховку мало втіхи!
Беручись аж до нової хати,
Хто б хотів підмурок той   
  лишати,
Що не здержав і старої стріхи?
Геть основу, де нема безпеки!

На новім підмурку зводьте мури,
Щоб могли в оселі цій від бурі
Ви знайти рятунок і від спеки.
А якщо, не довершивши дому,
Я знесилені склепив би очі
(Хто спроможне подолати  
  втому?!), — 
Знаю я, що знайдуться охочі: 
Хтось із учнів майстрові на зміну,
Ставши на прокладену дорогу,
Працювати буде без упину,
Поки дому не скінчить нового.

Карел Гінек Маха
Розділ І

Читачам кінця XIX — початку XX ст. був добре знайомий мо-
тив убивства власної дитини батьком (або ж людиною, яка мимово-
лі опини лася в ролі «батька») завдяки новелі Гі де Мопассана «Спо-
відь» (1884 р.) та роману Г. д’Аннунціо «Невинна жертва» (1892 р.).

«Сповідь» Мопассана
У новелі Мопассана «Сповідь» драматургія сюжету тримається 

на моральному парадоксі. Герой новели — пан Бадон-Леременсе — 
помирає, маючи абсолютно бездоганну репутацію. Діти його щиро 
люблять, а жителі містечка визнають, що «на одну чесну людину по-
меншало». І тільки після смерті цього добро порядного юриста роз-
кривається його моторошна таємниця: діти пана Бадона-Леременсе 
разом із нотарем читають духівницю свого батька і з жахом дізнають-
ся, що в моло дості він скоїв страшний злочин. Духівниця виявляєть-
ся спо віддю героя, його каяттям, залишеним нащадкам.

ДРУГА ЧАСТИНА
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У 26-річному віці пан Бадон-Леременсе став убивцею власно-
го сина, якого йому народила коханка. Зарадити появі дитини було 
неможливо. Мопассанів герой зізнається собі, що небажане немов-
ля мимоволі стало причиною «цілковитого краху» його життя. Адже 
сам він у цей час збирався одружи тися з іншою жінкою, до якої мав 
серйозні почуття, і ось дитина стає на перешкоді шлюбові, благопо-
луччю, любові…

Усвідомлення життєвого краху породжує відчай і… ненависть 
до ні в чому не винного дитяти. Як зізнається герой, йо го не покида-
ла «ненависть до сина» — «до цього живого й крикливого шматочка 
м’яса, що став мені на дорозі, розбив моє життя».

Мопассан мотивує фатальний вчинок героя його хвороб ливим 
знетямленням, стресом, психічним розладом. Батька не бажаної ди-
тини відвідує «спокуса злочину». Згадуючи в сповіді той страшний 
день, коли він відчинив вікно, впускаючи крижаний вітер до кімна-
ти, де лежало голе немовля, Бадон-Леременсе сам намагається розі-
братися: як усе це могло статися?! І приходить до висновку, що ке-
рувала ним «розгубленість, хвороблива маячня, коли людина вже 
не владна над своїми вчинками й свідомістю».

Герой «Сповіді» сам судить себе: усвідомлення гріха не покидає 
його до смерті. Спогад про скоєне постійно нагадує про себе, «мов 
хижий звір, ув’язнений в глибинах душі».

Нотар радить дітям знищити духівницю, і вони так і роблять. 
Троє свідків «замогильної сповіді» мовби зазирнули «за край», туди, 
де криються загадкові безодні людської психіки, — і отетеріли від їх-
ніх зяючих глибин.

Ось ці два аспекти новели Мопассана особливо звертають на себе 
увагу: акцент на парадоксальності ситуації й самого героя, а також 
на моторошності й таємничості «глибин душі», яка раптом відкри-
вається своїми безоднями (згадка про «хижого звіра, ув’язненого 
в глибинах душі», у цьому розумінні вельми характерна!). Як ми по-
бачимо далі, подібний ракурс у змалюванні людини приваблював і 
В. Вин ниченка.

«Невинна жертва» д’Аннунціо
Г. д’Аннунціо, пишучи роман «Невинна жертва» через вісім років 

після Мопассанової «Сповіді», зберіг основні конту ри сюжету, запо-
зиченого у французького новеліста. Його роман написаний у фор-
мі монологу героя — людини егоїстичної і пристрасної, а водночас 
— відкритої, схильної до самоаналізу.
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Як і Мопассан, д’Аннунціо робить акцент на тих чинни ках люд-
ської поведінки, які непідвладні волі й розумові. «Вищі сили», дію 
яких відчуває на собі Тульйо, це, здається, те ж саме, що й «хижий 
звір», ув’язнений у глибинах душі героя новели «Сповідь». Біологіч-
ні начала, інстинкти, підсвідомість… Поворотний пункт у тому пси-
хологічному сюжеті, що йо го вибудовує д’Аннунціо, — ревнощі Туль-
йо. Він запідозрює Джуліану в зраді, мучиться, дає волю своїй уяві, 
і зрештою з’ясовує, що «хвилина слабкості» у Джуліани таки була. 
Більше того — вона завагітніла. Так з’являється центральна колізія: 
і Тульйо, і Джуліана не хочуть дитини. Ревнощі струшують притом-
лену, але палку душу Тульйо, дають поштовх його пригаслій любо-
ві до дружини. І водночас — вони ж роздмухують вогонь ненависті 
до дитини, яка має народитися. З’являється (як і в героя Мопассана) 
«спокуса вбивства», що стає для Тульйо нав’язливою ідеєю, оскіль-
ки він добре розуміє, що новонароджений неминуче стане причиною 
«втраченого щастя» для них обох: Джуліани й самого Тульйо.

І знову — все, як у Мопассана: голе дитя, відчинене вікно, смерто-
носний подув крижаного вітру…

Спільне для обох творів
Обидва письменники тяжіють до «безодень» людської психі-

ки, до темного, таємничого, позасвідомого в поведінці персонажів. 
Характерно, що слово «безодня» прозвучало і в самому тексті «Не-
винної жертви»: «Легкі завіси алькова відділяли мене від безодні», 
— каже Тульйо, маючи на увазі саме «спокусу вбивства», яка воло-
діє ним мало не фатально. У певному розумінні, Тульйо теж «неви-
нна жертва»: ним мовби керують «вищі сили», фатальні пристрас-
ті. Г. д’Аннунціо вже самою назвою роману, здається, робить притиск 
на парадоксальності життя, яку можна передати хіба що в оксиморон-
ний спосіб: безгрішний грішник, злочинець, який виявився жертвою.

Парадокс, як відомо, — це абсолютне протиріччя (або ж мірку-
вання, яке доводить як істинність, так і неістинність якоїсь тези). 
У Мопассана й д’Аннунціо зустрічаємо саме таку суперечливість 
життєвих явищ, яка тяжіє до абсолюту, до парадоксу.
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Драматична інтермедія від В. Винниченка

MEMENTO

П’єса на чотири розділи
Д І Й О В І  О С О Б И

К р и в е н к о  — художник.
А н т о н и н а .
О р и с я .
Б у р ч а к .
П а ш а .
А н т о н ю к .
П і д д у б н и й   — товариші Кривенка
Ч у п р у н .
К о з о л у п  — ковбасник.
Л і к а р .

}
ТАЄМНИЦІ КОХАННЯ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Документальна розповідь

ЛЮСЯ ГОЛЬДМЕРШТЕЙН
Жінки Володимира Винниченка любили. Любили віддано і відчай душно, 

а деякі з тих, котрі потрапляли у поле його незбагненної притягальної 
сили, готові були заради нього на все. Катерина Голіцинська, аналізуючи 
свої почуття до Винниченка, зізнавалась: «Я колись дійшла до такої 
слабости, що скажи він одне лише слово — і я пішла б сліпо за ним, куди 
він би схотів, перевернувши цілком догори ногами своє життя…»

А він? Він охоче заводив легкі романи з багатьма жінками, слідуючи 
в житті ним же виведеному положенню: кохати можна одночасно двох, 
трьох, п’ятьох — стільки, скільки вистачить сили тіла і вогню; любити од-
ночасно можна тільки одну. Любов’ю він називав почуття до тієї жінки, з 
якою готовий був би завести сім’ю, мати дітей. Таку ідеальну для себе жін-
ку він шукав досить довго, а в ході цього пошуку, відкидаючи стару «буржу-
азну» мораль, сповідуючи «вільне кохання», віддавався йому, ставив екс-
перименти над закоханими в нього жінка ми, спостерігав за розгортанням 
сюжетів, а потім ці спостереження переносив у свої твори.

Але інколи сюжети закручувались занадто туго, і тоді легкий роман-
флірт переростав у життєву драму, а то й трагедію, яка зачіпала і його. 
Так сталося, коли його романи з Катериною Голіцинською, Люсею 
Гольдмерштейн та Софією Задвиною, що тривали певний час паралельно, 
завершилися смертю власного сина, тяжким з’ясуванням стосунків з 
його матір’ю, спробою самогубства Катерини Голіцинської.

Драматична інтермедія від В. Винниченка 
та Н. Миронець
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РОЗДІЛ І
Орисина кімната.
Просто двері в Антонинину кімнату, в правій стіні — двері в сіни. 

Під лі вою стіною вглиб кімнати стоїть піаніно. Поруч з ним канапа. 
Над канапою портрет Шевченка, завішаний рушниками. Біля канапи 
— стіл. Під задньою стіною між дверима в Антонинину кімнату і две-
рима в сіни — туалет з різ ними пляшками, дзеркалом і т. ін. В правій 
стіні на переднім плані — вікно, коло його ліжко. Різні хатні прикраси, 
підібрані зі смаком.

В кімнаті Орися й Антонина. Орися — темна шатенка; дуже гарне, 
смагляво-матове лице з ясносиніми великими очима. Пишна постать, 
злегка лінива. Зачіску міняє дуже часто, і кожного разу лице їй дивно 
змінюється, набираючи то дитячого невинно-наївного виразу, то су-
ворого і строгого, то задирливо-веселого, злегка навіть нахабного.

Антонина — вагітна; в темно-сірому капоті. Лице трохи набухле, 
ніс припухлий. Дуже білява. Очі з виразом м’якості й несмілості.

Антонина (неспокійна; очі часто з нервовим, тривож ним чеканням 
повертаються до дверей у сіни. Ходить дрібною ходою по хаті живо-
том наперед і машинально тре руки). Ні, ні, він не повірить, Орисю! 
Ох, не повірить, я чую… Фу, як у мене в висках стукає… (Зупиняєть-
ся і стискує долонями виски).

Роман Володимира Винниченка з Люсею Гольдмерштейн залишив 
досить помітний слід у житті й творчості письменника. Саме ця жінка була 
матір’ю його сина, який помер при загадкових обставинах у тримісяч-
ному віці. Чим саме в цій трагічній ситуації завинив Винниченко, сказа-
ти важко, але з листів Люсі до нього видно, що саме його вона звинува-
чувала в смерті сина. Відлуння цієї життєвої драми зустрічаємо в бага-
тьох романах і п’єсах Володимира Винниченка, про що писав дослідник 
його творчості Володимир Панченко. Але й сама ця драма, що відбила-
ся в приватних листах, згаданих тут героїв, читається, як гостросюжет-
ний роман. Справедливо писав про ці листи В. Панченко: «Перебирати 
їх — все одно, що ворушити попіл недавно погаслого вогнища: в глибині 
його ще іскриться жар».

Про Люсю (Людмилу Максимівну) Гольдмерштейн нам мало що відо-
мо. Походила вона з українського роду Максимовичів (кілька листів до неї 
Винниченко адресував у Полтаву її братові Миколі Максимовичу Максимо-
вичу). Правда, родини брата і сестри були зросійщені, і в одному з листів 
до Винниченка із Зіньців з-під Полтави Люся з гіркотою писала, що зовсім 
не говорить українською, бо ні брат, ні сестра «не признають цієї мови і вза-
галі українського письменства». Сама ж вона усвідомлювала себе україн-
кою, можливо, під впливом Винниченка, хоч писала українською не дуже 
грамотно і соромилася цього. А він їй відповідав: «Не соромся, що пога-
но напишеш по укр[аїнськи], пиши тільки так, бо инакше ніколи не зможеш 
добре навчитись».

Свою українськість, любов до України Люся підкреслювала неодно-
разово. В одному з листів до Винниченка з Сухумі, де вона тривалий час 
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Орися (лежачи на канапі, пильно слідкує за нею. Чудно посміхнув-
шись). Пові-і-ірить.

Антонина (ходить знов). Ой, ні, голубонько, ви мені не кажіть… 
У мене таке почування цілий день. Я прокинулась і вже почула, що 
сьогодні щось буде. Снилось щось таке… Наче я десь іду по якійсь 
стіні. І так страшно мені… І все держусь за живіт… І ще думаю: як 
буду падать, то треба не на живіт… Ій-богу! (Сміється). А мені циган-
ка правду-таки сказала: будеш, каже, багата, і буде дитина… Багата, 
поло жим, я не стала, а дитина таки буде. Господи! Він ще може поду-
мать… (Зупиняється проти Орисі). Слухайте, Орисю, ви мені скаже-
те правду? Тільки саму щиру… Не жалійте мене, не бійтесь. Скажете?

Орися (усміхаючись). Скажу.
Антонина (хвилюючись). Скажіть… Ні, я не можу. Скажіть, він… 

ви… він був коли-небудь закоханий у вас?
Орися (спокійно). Ніколи.
Антонина. Ні трошки?
Орися. Ні на макове зерно. Та ми ж бачились за все знайомство наше 

раза два, не більше. (Непомітно, але уважно поглядає на Антонину).
Антонина (з невільним полегшенням). Це правда? Ви не з жалю 

до мене? О, можете не жаліть, повірте, що я винесу все…

перебувала з хворою донькою і зовсім не мала можливості спілку ватися 
рідною мовою, писала про велике враження, яке справила на неї україн-
ська театральна трупа, що прибула туди на гастролі. Писала, що насоло-
джується від того, що чує мову українську: «Ах, Володя,   я не знала, що так 
люблю Україну, іноді аж заплакать хочеться…» І в цьому ж листі зізнава-
лась: «Я тебе ще більше люблю за те, що ти українець чистої крові, як і я».

Люся не була красивою, хоч чимось приваблювала чоловіків, сама 
тому дивуючись. На її прохання Винниченко в одному з листів так описав 
її зовнішність: «Ти колись просила мене описати тебе. Добре. Ти — ізящ-
на. Вся твоя істота — інтелігентна. Як би ти погано не одяглась, будеш ро-
бить вражіння інтелігентної людини. Комбінація рис твого лиця приємна. 
Саме негарне в лиці — ніс, але в загалі всього лиця він не робить непри-
ємного вражіння. Мужчинам ти дуже можеш подобатись. Цілком щиро го-
ворю. Задоволена чи ні? Описував тільки наружність, як ти й просила, але 
найбільше, по моєму, в лиці це — вираз його. Він у тебе (особливо, коли 
ти в бадьорому настрою) приваблю ючий своєю щирістю й багацтвом жит-
тя й почувань».

Люся була людиною досить ерудованою, перекладала з французької 
на українську, деякі твори Винниченка з української на російську мову, 
висловлювала відверто своє враження від його творів, і з дея кими її 
зауваженнями він рахувався.

Була вона на два роки старшою за Винниченка (на кульмінаційний 
момент їхнього роману, який припадає на 1908 рік, їй було 30 років, Ви-
нниченкові — 28), мала шестирічну доньку Олю, яка часто зга дується 
в листах або під власним іменем, або під прізвиськом Коляска, чоловік її — 
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Орися (закидуючи руки за голову і потягуючись). Ну, я, здається, 
не з жалісливих…

Антонина (з вдячним поривом). О ні, ви страшенно добра, Ори-
сю! Ні, не посміхайтесь. Ви… трошки чудна, але ви страшенно до-
бра. У вас є така хороша жалість. Єсть, єсть, Орисю!.. Їй-богу, голу-
бонько. Інакше, скажіть самі, чого б ви оселились тут зі мною, ходи-
ли за мною? Ми ж так мало й знайомі, я не видатна якась людина, яка 
й хворою може дать щось другим… Тільки ви скажіть: це ви сказали 
не з жалості, ні, Орисю? Це правда?

Орися. Сама правдива правда…
Антонина (силкуючись заховати задоволену посміш ку). А я дума-

ла… Ви така гарна. Я просто якесь страховище перед вами. Та ще 
тепер. А він же, знаєте, художник, не може минути красу байдуже… 
(Раптом зупиняється, стурбовано слухає). Дзвонили, здається? Яка 
година?

Орися (ліниво дивиться на свій годинник). Без трьох чотири.
Антонина. Рівно в чотири, писав… Так ви, голубонько, ради бога, 

обережно. Да? Тільки натякніть. Я боюсь, що він спалахне, і… Ви 
не знаєте, він на вид такий спокійний, навіть млявий, а… страшен-
но гарячий.

Михайло Гольдмерштейн, подружнє життя з яким, оче видно, не склалося, 
залишався в Росії, у Москві, а вона з донькою перебувала за кордоном. 
Невідомо, коли саме і де вони з Винниченком познайомилися, з листуван-
ня зрозуміло, що новий, 1908 рік, вони зустрічали разом у Женеві й через 
кілька місяців поїхали на Капрі як люди досить близькі.

Мрії про поїздку до Італії виношувались, очевидно, разом, але Вин-
ниченко саме переживав гостре безгрошів’я і не був певний, що вдасть-
ся ці плани реалізувати, хоч стан його здоров’я цього й вимагав. Про це 
і про їхні стосунки на початку 1908 року свідчать листи, надіслані Винни-
ченком у лютому 1908 року Люсі до Женеви з Лепонта, де він лікувався. 
У першому, датованому 24 лютого, він жа ліється на погане самопочуття, 
пише, що сумує за нею, образно передає стан природи і свого настрою:

«Голубонько моя хороша! Якби ти знала, як тут погано! Аж млосно мені 
вчора стало, як приїхав я, як забрався в ці холодні, понурі дві кімнатки. Хо-
лодною самотою повіяло на мене зо всіх кутків. А тут ще твій голос так і 
звучить в душі, так і здається, що ти вийдеш зараз звідкись і скажеш: «Во-
лодінька, ну, Володінька!» Скажеш це тим тоном, яким ти раз у раз про-
сиш що-небудь. Сьогодні мені трошки вже краще, а вчора було так, що 
хоч тікай у Женеву.

Цілу ніч вітер хитав нашу хатинку, так злісно, так завзято, ніби сердив-
ся, що я приїхав і хотів прогнати мене, сина степів, з їхніх понурих, су-
ворих гір. Ну, а я, як відомо, українець, українці ж усі уперті, а через те 
останусь і буду робить те, для чого приїхав. Тільки не знаю, чи хутко ві-
зьмусь, як слід, до роботи. Вчора так скучав за тобою, так хотілось, щоб ти 
була зо мною, що мусів гарно вилаять себе, взяти в руки, висміять, одним 
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Орися (не дивлячись на Антонину). А може б, ви-таки самі зустрі-
ли його?

Антонина. О, ні, ні! Я не можу, я не можу… Він… Ні, ні. Я хочу, щоб 
перше враження без мене… Тільки, голубко, не кажіть йому всього. 
Натякніть йому тільки, що його жде неприємність, щоб він… Ах, я й 
сама не знаю! (Дзвінок).

Орися (прудко встає). Він!
Антонина (схвильовано кидається до дверей в свою кімнату. Із 

дверей, визираючи). Так я, Орисю, буду ждать. Ви тоді покличете. До-
бре?.. Ох, як у мене серце стучить… (Прислухавшись, хутко ховаєть-
ся й зачиняє двері).

Орися, як тільки зачиняються за нею двері, все з тою ж мовчаз-
ною по смішкою хутко підходить до дзеркала, поправляє зачіску і, 
обернувшись, недбало спирається спиною на туалет. Зачіска в неї 
проста, скромна, а на губах грає хвацька, задирлива посмішка — це 
робить чудний дисонанс. В двері з сіней чути стук.

Орися. Ввійдіть! (Злегка схиляє голову на праве пле че).
Входить Кривенко. Високий, товстий, трохи горбиться. Поділь-

ське, жовто-смагляве обличчя з довгим носом і біляво-попелястими 
короткими вусами, спущеними донизу. Брови широкі, темніші за 

словом, потратити багато сил, щоб змогти думать про що инче. А зараз 
на дворі такий вітер, хмари лізуть майже в вікна, в хаті холодно, бо не вмію 
розтопити до ладу печі, і тихо навкруги так, ніби я сам серед сих лісів, гір 
і вітра. Треба привикнуть.

Ну, а ти, моя хороша, як почуваєш себе? […] Не соромся, що погано 
напишеш по укр[аїнськи], пиши тільки так, бо инакше ніколи не зможеш 
добре вивчитись.

Пиши про себе все-все. Кожний рядок твого листа буде для мене го-
лосом радости серед цього мовчання і шума вітра. 

Зараз чогось болить голова і почувається якась тупість, при якій ро-
бить що небудь зовсім неможливо. Іду гулять, може, пройде. Цілую твої 
соромливі очі, цілую твої губи, які уміють так гарно, так наївно-мило гово-
рити «Володінька». Воно ще й зараз звучить у мене. Будь здорова!

Твій «Володінька».
Привіт Колясочке і Роз[алії] Мойс[еєвні]».
Другий лист (точніше — поштову картку) Винниченко надіслав Люсі 

з Лепонта до Женеви 26 лютого 1908 року. В ній — туга за Україною і 
за коханою жінкою.

«Сижу засипаний снігом. Здається, що я на Вкраїні. Здається, рідні 
руки взяли моє серце й гойдають його… Сижу засипаний снігом і думаю 
про тебе, Кохана, хороша. […] В Італію, голубко, навряд чи доведеться 
поїхать, бо з «Вістника» дістав листа, в якому пишуть, що на твори в жан-
рі «Щаблів» авансом грошей не дадуть. Жалкі шкарлупи! Ну, бувай! Гаряче 
цілую. Твій Володінька». (Підкреслено двічі Винниченком — Н. М.)
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вуса. Очі ніби злегка сонні. Вигляд має неповороткого флегматика. 
У вишиваній сорочці і окса митовім чорнім піджаці. Зобачивши Ори-
сю, здивовано зупиняється.

Кривенко. О! Що таке?.. (Машинально ступає назад). Тут не Анто-
нина Павлівна?

Орися (посміхаючись). Перш усього, зі знайомими тре ба приві-
татись. Так роблять… всі розумні люди. День добрий! (Церемонно-
жартівливо уклоняється).

Кривенко (озирається). Мені писали… на дверях картка з прізви-
щем Антонини… № 3…

Орися. Не турбуйтесь, ви попали правильно, Антонина там… (По-
казує на кімнату Антонини). Вона зараз не може вийти і просить вас 
п’ять хвилин почекать. А щоб вам не було нудно, я посижу з вами. 
Сподіваюсь, ви нічого не маєте проти цього? (Лукаво посміхається, 
але очі напружено, допитливо слідкують за всією його постаттю).

Кривенко (мовчки якийсь мент пильно дивиться на неї. Помалу, з 
хмурим підозрінням). А ви як опинились тут?

Орися (весело). Оце маєш! Це мені подобається! Най няла кімнату 
і живу…

Кривенко. З Антониною Павлівною?

На весну того року фінансова ситуація Винниченка дещо поліпши-
лась, і питання про поїздку до Італії знову стало на порядок денний. 27 лю-
того В. Винниченко звернувся до свого постійного мецената Євгена Чи-
каленка з проханням вислати з «Ради» авансом 120 карбованців, щоб хоч 
на місяць поїхати в Італію полікуватися і щось написати. Є. Чикаленко 
гроші надіслав, і В. Винниченко, дякуючи йому за це, писав 14 березня 
1908 року: «Завтра виїжжаю на Капрі, там, кажуть, найкраще для нервів. 
Зараз же, як приїду, буду кінчать оповідання для «Ради», яке давно вже по-
чав та ніяк не міг кінчити».

Перед від’їздом Винниченко вирішив з’ясувати стосунки з Люсею 
Гольдмерштейн, яку мав намір запросити з собою, і написав їй досить від-
вертого листа. На жаль, лист не датований, але зі змісту зрозуміло, що на-
писаний він саме перед їхньою спільною поїздкою до Італії.

Він багато дає для розуміння як стосунків між героями нашої розпові-
ді, так і характеру самого Винниченка, його ставлення до людей і до само-
го себе. Тому подаємо його повністю:

«Голубонько Люся! Хочу поговорити з тобою без тебе, хочу вияс нити 
все чисто, щоб не було між нами більше неприємних і тяжких непоро-
зумінь. Слухай же. Ти знаєш, що я дивлюсь на людей не як на ціль, а як 
на средство, на цінности, які я повинен добувати, щоб жити. Для цього 
я повинен сам давати в обмін їм свої цінности. Чим більше я зможу дати, 
тим більше візьму. Так я дивлюсь на етіку. 

Візьмемо тепер наш конкретний приклад: нашу поїздку в Італію. 
Для чого я хочу, щоб ти їхала зо мною? Говорю раніше: я не їду для лю-
бовних утіх, це не єсть моя мета. Для цього треба, щоб страсть обхопи-
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Орися. Атож. Вона — мила людина, і ми з нею досить дружно жи-
вемо. Сідайте, будь ласка! (Поводить рукою по канапі).

Кривенко (хмуро). Дякую. (Помалу йде і сідає. По тирає лоб, ку-
сає губи).

Орися не міняючи пози й посмішки, слідкує за ним. Видно напру-
жену готовність боротись.

Кривенко (не дивлячись на неї). Давно живете ра зом?
Орися. О, вже місяців два. Може, більше, не пам’ятаю…
Кривенко. Де ж ви зазнайомились?
Орися. Я прийшла до неї й познайомилась.
Кривенко (твердо дивиться на неї). Для чого?
Орися. Хм! Кумедний чоловік! Хотілось…
Кривенко (встає, важко підходить до неї. Тихо). Що вам треба тут?
Орися (невинно). Нічого… Господи!
Кривенко. Я вам не вірю. Хочете сказати мені правду?
Орися. Хіба ви не знаєте, що я рідко говорю правду?
Кривенко (якийсь мент дивиться на неї. Апатично і в’яло). Я з 

вами, здається, більш п’яти хвилин балакаю. На перший раз досить. 
Я б уже й з Антониною хотів би побалакать…

Орися. Зараз. Їй дуже погано.

ла всього мене, всі боки моєї істоти. Цього нема. Я їду наби ратись физич-
ного і морального здоров’я. Їду жити в тихій обстановці, дихати сухим, те-
плим повітрям, їду нормально спати, їсти. Потім їду читати, думати й пи-
сати. Я думаю, що ти теж для цього самого хочеш їхати. Що ти мені мо-
жеш дати? Перш усього, я чую велике довір’я до твоєї щирости, до твоєї 
чесности з собою. Це в моїх очах найбільша моральна цінність. Значить, 
я можу сміливо почувати до тебе те тепле і рідне чуття, яке часто так слав-
но горить до тебе. Ти, значить, можеш буть моїм товаришом, з яким я себе 
почуватиму не стиснено, легко і чесно. Це одна цінність, найбільша. Потім, 
як женщина зо всією мягкістю, зо всією спеціально жіночою вдачею, зо всі-
ма ласками душі і тіла ти теж будеш корисна і цінна. З чисто матеріального, 
«хазяйницького» боку ти також будеш для мене цінна. Маючи таку мету, як 
зараз, себто: вчитись, працювати, видужувати, а не страсть кохання і його 
специфічні втіхи, ти для мене найцінніша, ніж хто инчий. 

Ти бачиш, я говорю без всяких гарних слів, без лицемірря, просто і 
ясно. Коли ти ждеш від мене страсті, любовного запалу, коли хочеш їхати 
для цього, то я раніше кажу, що цього зараз обіцять не можу, бо мета моєї 
поїздки инча. Коли ж ти схочеш від мене тих же цінностів, що й я, коли хо-
чеш здоров’я, хочеш праці в нормальних, спокійних обставинах і моїх цін-
ностів як мужчини і товариша, то я з великою радістю обіцяю тобі їх. Хо-
чеш так їхати? Коли віриш мені, коли приймаєш щиро і з охотою ці умо-
ви, то хай це буде наша остання розмова з цього приводу. Більше ніяких 
непорозумінь, ніяких хитань не повинно буть. Всі наші розмови повинні 
бути тепер в сфері чисто практичного клопоту: які речі брать, які книж-
ки, словарі, адреси книжних магазинів і т. д. Ти повинна перекладати з 



78

Кривенко. Мені немає часу. Я хочу знать, навіщо мене покликано. 
Може, ви можете сказать?

Орися. От який ви діловитий! Невже й п’ять хвилин не можна по-
тратить на колишніх приятелів? Ви малюєте щось тепер?

Кривенко (крізь зуби). Умгу…
Орися. Он як? Значить, ви вже знайшли те, що нігде й ніколи 

не буває?
Кривенко. Умгу.
Орися. Це цікаво? Щасливий ви…
Кривенко. А ви, видно, нічого не знайшли… Все те ж саме.
Орися (сумно зітхає). Да, прогресу немає…
Кривенко. А воно б не завадило…
Орися. Ви думаєте? (Зітхає). Що ж зробиш? Така я вже нікчемна. 

Ще якби хоч побачила те, що нігде й ніколи не буває, то, може б, і 
повірила. І, значить, прогрес був би… Може, ви мені покажете його?

Кривенко (несподівано грубо). Що ви робите тут? Що вам тут тре-
ба? Навіщо ця бульварна комедія?

Орися (спершу гнівно зводить брови, але зараз же ще недбаліше 
спирається на туалет, підводить очі догори і на вмисне робить вигляд, 

фран[цузької] на укр[аїнську], а для цього треба купити відповідних кни-
жок. Крім того, треба буде зробити обхід по знайомих і назбирати інте-
ресних і по трібних рос[ійських] книжок для серйозного читання і занятій. 
Ну, та про це ми будемо балакать.

Коли ж тебе така перспектива не задовольняє, коли ти не хочеш їхать 
для цього (найголовніше), то не стісняй себе, не їдь насильно.

Во всякому разі, я не хочу більше ніяких розмов на цю тему. Так або 
так. А то це недовірря, ці сумніви, ці допитування, чи я хочу, щоб ти їхала 
і т. д. дуже принижують наші відносини і нас самих. А ще хочемо бути чес-
ними з собою.

Тепер ще кілька слів про моє те перішнє відношення до тебе. Вчора 
я тобі казав, що я — хворий, скажу те ж саме й сьогодні. Не хочу брехать, 
тої ніжности й теплоти, що була, напр[иклад], в Pont’і, нема, але нема 
в мені також до самого себе того чуття, що було тоді. Значить, не ти і не я 
винні в цьому, а те темне і животне, що не залежить від нашої Волі і Ро-
зуму. Винні нервові клітки, ткані, які не виносять вохкости, туманів і т. д. 
Коли вони опиняться в нормальних здорових обставинах, коли я піддужаю 
і стану самим собою, тоді я не можу не почувати того, що почував у Pont’і, 
бо ти не змінилась для мене і цінності твої настільки живі, що завжди при-
тягують до себе мій інтерес.

Ну, бувай! Я навмисне старався писати точно, сухо, без зайвих слів, 
щоб не викликать через них непорозуміння.

Міцно-міцно стискаю твою хорошу, щиру руку і питаю: згода?
За одповідю прийду завтра.

Володя».
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що придумує). Хм! Що ж вам сказать! Що я роблю тут? Шукаю те, 
чого нігде й ніколи не буває. Ясно?..

Кривенко. Глядіть, можете знайти те, що дуже часто буває з тими, 
хто вривається в чуже життя.

Орися. А що з ними буває?
Кривенко (помалу встає). Але но! Я не маю такого часу, щоби тут 

розводитись з вами… (Підходить до дверей Антонининої кімнати). Це 
— кімната Антонини Павлівни?

Орися (стає серйозною, підходить до його, бере за ру кав). Чекай-
те, не можна… Сядьте, я вам кажу.

Кривенко (стискуючи плечима). Хм! Але це починає бути цікавим. 
Ну, сядемо… (Сідає). Ну?

Орися. Слухайте, Василю, я вас хочу дещо спитать.
Кривенко. Та вже робіть зі мною, що знаєте…
Орися. Я хотіла вам написать, та роздумала. Я знала, що побачусь 

з вами — хоч ви тоді рішуче й навіки розпро щались зі мною.
Кривенко. Так. Слухаю далі.
Орися. Здається, місяців два минуло з того часу?
Кривенко (роблячись все млявішим і млявішим). Мо же, й два…
Орися. Ваша непохитність не похитнулась?

Під час перебування на Капрі вияснилося, що Люся вагітна. Як ви-
дно з наступного листування, ситуація ускладнилася тим, що поми лилися 
у термінах, може, вона сама, а може, лікар. Вона рахувала від 10 люто-
го, отже те сталося ще до їхнього від’їзду на Капрі й навіть до його виїз-
ду до Лепонта. На той час, як вона звернулася до лікаря, тому здалося, 
що термін вагітності вже 4 місяці, отже, аборт робити пізно. Постало пи-
тання: що робити? А разом з ним — вияснення стосунків, очевидно, тяж-
ке для обох, бо пізніше в листах вони не раз згадуватимуть той «кошмар», 
вона нагадуватиме йому тогочасну грубість. До всього додалася відсут-
ність грошей в обох.

Винниченко виїхав до Женеви, а Люся залишилась на Капрі у досить 
розпачливому стані, без грошей, без будь-якої підтримки. У листі Винни-
ченкові до Женеви від 16 травня вона жаліється на хазяйку, яка стала з 
нею грубо поводитися, кричить за поламані речі. Винниченко відповів їй з 
Женеви 19 травня досить ніжним і співчут ливим листом.

«Голубко моя, Люсінько моя хороша, як би ти знала, яку я зараз вели-
ку, хорошу ніжність і жалість почуваю до тебе! Дістав сьогодня твого лис-
та і так хотілось тебе приголубити, потішити. В Римі я хотів тобі написа-
ти, але подумав, що ти, може, приймеш його не так, як я хочу; може, ду-
мав, почуваєш до мене неприязнь, і залишив своє бажання. А так хоті-
лось написати, такою рідною я почував тебе! Моя хороша, як би так зро-
бити, щоб ти перейшла від цієї хазяйки? Зроби це!» — радить він і пише, 
що «коли в грошах буде недостача, то ти напиши мені, я якось примудрую 
тут». Пропонує їй перекласти «Конт расти» і закінчує лист такими слова-
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Кривенко. На те вона й непохитність, щоб не хита тись…
Орися (посміхаючись). Цілком справедливо. І все так же думаєте, 

що дітей треба мати тільки від тої людини, яка сплелась з тобою ду-
шею й тілом?

Кривенко (зиркає на неї). Ну, думаю.
Орися (не зводячи з його очей). Рішуче і незмінно? Хоч кров з 

носа?
Кривенко. Хоч із самого горла…
Орися. Так. Похвально. І самі ніколи не матимете дітей від іншої 

людини?
Кривенко (грубувато-нетерпляче). Слухайте, я ж вам сказав, що 

від вас, такої, якою я вас знаю досі, я дітей не…
Орися. Знаю, чула вже! Не про це… (Похмурюється, закусює губу).
Кривенко. Ну, так про що ж, скажіть, будь ласка? Їй-богу, 

скучно…
Орися (рішуче стріпує головою і задирливо, злісно-весело посмі-

хається). Так!.. Чудесно. Виходить, значить, що Антонина якраз така 
людина, з якою ви можете мати дітей?

Кривенко. Слухайте, Орисю, не будемо чіпати Анто нину…
Орися. Ні, ви скажіть, така? Да?

ми: «Ну, всього тобі доброго, моя хороша, люба Люсінька! Від всього сер-
ця обнімаю тебе. В. В.»

А в листі від 21 травня пише, що «нерви ще поганчі зробились, ніж 
на Капрі», обіцяє, що скоро матиме гроші й пришле, скільки треба, ра-
дить виїхати від хазяйки. «Жду грошей, не знаю тільки, чи добуду. Як тіль-
ки дістану, зараз же виїду в санаторію. А після того, мабуть, поїду в Россію 
або в Париж». «Часто згадую наш «кошмар», — пише він далі, — але вже й 
тепер проглядають крізь туман ясні точки, за які я і дякую тобі від всеї те-
плоти мого серця. Обнімаю тебе щиро-щиро і знов, як і тоді, скажу, що 
тебе не обвинувачую, ти — не винна, а винне те, що керує нашим життям. 
Від всього серця бажаю яснішого погляду в будучину, бадьорости і надій. 
В тебе ще є сили, аби змогла їх використати уміло. Ти ще можеш багато 
дати, аби тільки хотіла давать, а не тільки брать. Ну, бувай. Пиши. Пришли 
мені «Психо логію чувствъ».[…]

Міцно-міцно стискаю руку моїй хорошій Люсі. В. В.»
13 червня Люся відсилає лист без марки, бо не має на неї грошей, 

і не впевнена, чи лист дійде*. «Другий день у мене немає ні одного сан-
тіма,» — пише вона. Чомусь не одержує грошей від чоловіка, який у Мо-
скві, а може, в Петербурзі. Саме в цьому листі вона пише, що помилилися 
з терміном вагітності — або вона, або лікар. «Ти розумієш, який ужас! Тоді 
якраз було время і я б уже досі була здорова, а тепер стільки мучилась та 
ще стільки ждать і не відомо, що ще буде». «Ну тепер не вернеш, — пише 

*      .
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Кривенко. Така чи ні, але не всяка вагітність є дитина, коли вам 
уже хочеться так знати. Ну, та й залишим цю роз мову. Спитайте вже, 
чи може Антонина Павлівна вийти.

Орися. Так… (Злорадно посміхається). Так, не всяка вагітність є 
дитина? А от я вам скажу, що деяка вагітність, то вже неодмінно ди-
тина, хоч вам цього, може, й не хочеться знать…

Кривенко (пильно, з підозрінням зиркає на неї. Знов встає; рішу-
че й сердито). Слухайте, або покличте мені Анто нину Павлівну, або 
я вже піду. Я хочу, нарешті, дізнатись, для чого мене кликано.

Орися. Так ви, значить, гадаєте, що у Антонини не народиться ди-
тина? Га? Певні в тім?

Кривенко (знов мовчки пильно дивиться на неї).
Орися. А як родиться? Тоді як з вашою непохитністю? Га? А дитин-

ка якраз і родиться. Чуєте?..
Кривенко. Може, мене за цим і кликано, щоб це ска зати?
Орися. От іменно, голубчику, якраз за цим! Дитинка родиться.
Кривенко. Я хочу бачить Антонину!
Орися. Вона зараз вийде. Да, вона зараз вийде… І щось вам ска-

же. Ха-ха-ха! Хотіла б я подивитись на вас. Ех, ви! Чесний з собою! 
Пізно викидиш робить. Чуєте: пізно!

вона далі, — хоч одна думка про це може з ума звести». Люся в розпачі, 
просить поради, що робити.

Наступного дня вона надіслала йому листівку, в якій писала:
«Мій милий, рідний Володя! Як боляче за тебе! Я ще учора написа-

ла тобі такого отчаянного листа! Прости, мій хороший, ще і я тебе мучу! 
Вірю, щиро кажу тобі, вірю, що ти хочеш мені допомогти, що тобі боля-
че за мене. Тобі і так тяжко, а тут ще й я! Але, Володя, рідний мій, до кого 
ж мені звернуться. Хто ж у мене є? Ти ж добре знаєш. Вчора позичила 
в хазяйки франка, тобі письмо одіслать та хоч що-небудь купити поїсти». 
Пише, що дуже неприємно було їй звертатися до хазяйки, але іншого ви-
ходу не було, бо голодать нема сил, а грошей все немає, вона не розуміє 
причини і дуже хвилюється. Радить Винниченкові звернутися до Горького, 
який, на її думку, зрозумів би його і позичив би карбованців 200.

У черговій листівці від 18 червня Люся пише:
«Мій милий, хороший Володя! Сьогодня дістала картку від Роза-

лії Мойс[еєвни], вона пише, що приїде, що ти був у неї і обіцяв їй достать 
гроші. Володя, голубчик! Я не можу знайти слів, щоб сказать тобі, яка це 
для мене радість! Радість не тільки в том, що приїде Розалія Мойс[еєвна], 
що я можу тепер не думать, з ким оставить Олю, що не так страшно буде, 
та це ж отравляється сознанієм звідки ти візьмеш гроші. А саме голо-
вне в тім, що ти зрозумів мене. Мій хороший, ти зрозумів, ти зразу пішов 
до неї, ти сам не маєш чим жить, а хочеш добуть грошей для цього. Ти зро-
зумів, як мені тяжко, як ізнемогаю от цієї думки, що буде з Олею. Спасибі 
за це сказать мало, і я не кажу, але… Ти мусиш зрозуміть, що це для мене».
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Кривенко. Це Антонина постановила так?
Орися. Ні, так постановив професор Орловський, спе ціаліст і зна-

менитість. А передчасне родиво для Антонини — смерть. Значить…
Кривенко (глухо). Це ваша тут робота?
Орися (весело сміється). Розуміється, моя, а не ваша! Як ви зразу 

про це не здогадались, чудачина ви! Правда, я ловко підстроїла вам 
цю штуку?

Кривенко ходить по хаті. Для чогось обтирає хусткою лоба, засті-
бає й розстібає піджак.

Орися (слідкуючи за ним). Що? Непохитність хитаєть ся? Ну, а що 
говорить наша чесність з собою про виховання дітей? Здається, так, 
щоб не давать громадянству калік? А для цього батьки, здається, по-
винні приготувати себе свідомо, постом, молитвою? Батьки повинні 
буть здоровими, любити одне одного? Так? Ну, значить, у вас буде 
пречудова, ідеальна дитина. Мабуть, хлопчик буде… Ха-ха-ха!

Кривенко (зупиняючись, тихо). Я вас дуже прохаю, покличте Ан-
тонину Павлівну.

Орися. Зараз. Тільки глядіть, не хвилюйте її. Та й самі не хвилюй-
тесь… (Пильно обводить його поглядом і йде в Антонинину кімнату).

В іншій листівці, відісланій того ж 18 червня, вона пише, що з приєм-
ністю перекладає «Контрасти», але багато що виходить негарно, бо немає 
у неї українського словника, деяких слів вона не знає і виходять нескладні 
фрази, турбується, що він буде незадоволений якістю перекладу.

Ці листівки надійшли до Женеви в той час, коли Винниченко виїхав 
у санаторій, були йому туди переслані, але поки дійшли, пройшов певний 
час. Не одержавши вчасно відповіді, Люся писала йому 21 червня:

«Ти мовчиш, Володя! Нема ні одного слова. Чому? Образився чого не-
будь? Що небудь я написала неприємне тобі. На крик, на вопль ти отпо-
вів мовчанням. Я ж того листа писала ридаючи, задихалась від сльоз, 
а ти як прийняв його. А я, дурна, зраділа, як дістала картку від Роз[алії] 
Мойс[еєвни], думала: зрозумів. Як мені було гарно! Наче світ прогля-
нув в моє тепер таке тяжке життя. Але я тільки думала, чого ж він ні сло-
ва не написав, Роз[алія] Мойс[еєвна] встиг ла, а він ні. Ну, думала, завтра 
буде лист, ну після завтра, і досі нічого. Образився чого небудь, то скажи. 
А я пишу, бо маю бажання, але може для тебе неприємно, що я й пишу? 
Роз[алія] Мойс[еєвна] пише, щоб я їй написала як слід, як їхать. Я нічого 
не пишу, бо хіба я можу принять від тебе таку помощь, не зная, як ти від-
нісся». Закінчується ця листівка словами: «Будь здоров. Нічого не розу-
мію, тільки боляче, боляче».

Винниченко в одному з листів пише, що Роза Мойсеївна радить їй пе-
реїхати до Женеви і тут робити все (очевидно, маються на увазі передчас-
ні роди). Він так само вважає. Або дасть Розі Мойсеївні гроші на її поїзд-
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Кривенко, важко ступаючи, трохи згорбившись, ходить по хаті, 
зачіпаючи часом за меблі; зупиняється і понуро, суворо дивиться під 
ноги. Знову хо дить, нетерпляче поглядаючи на двері Антонининої 
кімнати. Помалу виходить Антонина. Очі її тривожно й боязко впива-
ються в Кривенка. На лиці червоні плями. Робить кілька кроків і зупи-
няється, дуже хвилюючись і не зводячи з його очей.

Кривенко (підходить, простягає руку). Драстуй!
Антонина (шепотом). Драстуй! (Потуплює очі).
Кривенко (глухо). Це — правда?
Антонина (винувато відводячи очі). Правда. (Знов потупляється).
Кривенко. Тебе обдивлявся професор Орловський?
Антонина (хитає головою).
Кривенко. І рішуче нічого не можна зробити?
Антонина. Можна, але 75 % за те, що я можу помер ти. (Мовчить). 

Крім того, це буде коштувати дуже дорого… У нас не знайдеться сті-
льки грошей… (Мовчить). А потім…

Ні, це такий жах, що я згадать не можу! Ти знаєш, дитина може 
родиться живою… Розумієш, що це може буть, коли робити зараз? 
Дуже часто буває, що на сьомому місяці родя ться живими. Недонос-
ка дать… О, ні! Краще родити!

ку на Капрі, отже, Люся не буде сама. «На докори твої і несправедливості 
(в листі) одповідати не хочу», — пише він.

Люся 26 червня відповіла, що готова їхати до Женеви, чекає грошей. 
Однак вона сумнівається, чи варто робити передчасні роди, бо строк уже 
великий, хоч вона точно й не знає, який саме. Вона радилась з хазяйкою, 
чи не знайде та лікаря, який міг би їй це зробити. Та її відмовляла, гово-
рила, що може стати калікою, радила залиши тись у неї до дев’яти міся-
ців, народити дитину, а вона знайде, куди її діти. У неї є жінка, котра уже 
згодна взяти дитину. «Ти розумієш, що зо мною сталось, як я це почула? 
— обурювалася Люся. — Я думала упаду в обморок. Хотілось броситись 
на неї і сколотить морду, але я здержала себе, така гадина…»

Для переїзду потрібно 180 франків, пише вона, як дістане, зра-
зу ж виїде. На його докір, що вона не може поводитись з грішми, відпо-
відає: «Взагалі це правда, але на цей раз — ні». Вона запитує, за що він 
на неї сердиться, адже вона не має до нього претензій. «Хіба ти винен, що 
не зміг отвічать на мої чувства?» — ставить вона риторичне запитання і 
далі продовжує: «Потім я багато думала про те, що ти мені казав на Capri: 
що я не можу нічого дать, що я із себе нічого не уявляю і т. д. Це правда. 
За це бути ображеною — навіть смішно. Боляче дуже — це правда. Пере-
страдала я із-за цього багато, але хіба можна серди тись за правду, яка б 
вона не була. Може, у мене і є які небудь цінності, але я не умію їх дать. […]

Клянусь тобі всім святим для мене, що ти для мене близький, рідний, 
дорогий. Ти для мене ближче, ніж товариш. […]
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Кривенко. Значить, акушерка помилилась на цілий місяць?
Антонина. Да! Я прямо в одчай упала, як узнала… Більш усього те, 

що ти можеш не повірити, можеш подумать, що я це навмисне, щоб 
мати дитину. Але я тобі говорю… Ні, постій, дай я тобі скажу… Я тобі 
говорю, Васю, що я нічого від тебе не хочу, не жду, не вимагаю…

Кривенко робить нетерплячий жест.
Антонина (хапливо). Ні, чекай! Я не хотіла тобі писа ти, я хотіла 

сказати в лице…
Кривенко. І для того вислала наперед ту панну?
Антонина. Я боялась, що ти, узнавши, так розсер дишся, що не ви-

слухаєш і побіжиш. Слухай: це дитина моя, тільки моя. Ти не хотів її, 
ти пропонував способи, щоб не робить викидиша, я признаю, я на це 
не згоджувалась… Я не знаю, чия тут вина. Я думала… Ну, одним 
словом, дити на родиться, і ти її не знаєш… Чуєш: ти можеш бути спо-
кій ним, ніяких обов’язків у тебе переді мною нема… Тільки ти скажи: 
ти віриш мені, що це вийшло для мене несподівано. Віриш?

Кривенко (мляво). Не в цьому річ. Це не важко… Дитина родиться. 
Це — факт… Цього не повинно буть, а во но є. А воно є… (Ходить).

Пауза.

Я опять таки повторяю, як вже і казала: я нічого не жду від тебе, тіль-
ки як від товариша, як ти хочеш ним бути. Наші прежні відносини окончи-
лись. Як можем бути товаришами — то будем».

Видно, жорстоким було вияснення стосунків на Капрі, й тепер нагаду-
вання про це не подобається «чесному з собою» Винниченкові. 29 черв-
ня він надсилає Люсі дві роздратовані листівки. «Навіть не розумієш, що 
ти майже в кожному листі ображаєш мене», — пише він. Повідомляє, що 
вислав їй 180 франків, за які вона має доїхати і зробити операцію, про-
сить бути економною, в нього борги, які треба віддати. «А їсти мені треба 
теж. Голова іде кругом і іноді просто безсило пускаються руки, хочеться 
покою, хоч мертвого, могильного, але покою. Мабуть, ще й через це все 
у мене болять нерви і починаєть ся цей страшний шум у вухах». Закінчує 
цю листівку так: «Скажу тільки, що ти несправедливістю своєю викликаєш 
замість хорошої жалости роздратовання і скучну горечь.

Ну, бувай. Крім усього, не можу почувать тепер тої жалости через те, 
що сам жалкий, нікчемний і до ужаса загнаний в якийсь понурий, душний 
куток».

На початку липня 1908 року Винниченко знаходився в Chernex і звідти 
написав Люсі 6 липня листа, в якому повідомив, що думає їхати в Украї-
ну, бо почуває, що тут загине зовсім. «Хай буду там в тюрмі, хай зашлють, 
все таки не дурно буду терпіти, а тут тошно мені і нерви не виносять цих 
туманів, гроз, сонця. Почуваю, що роблюсь якимсь ідіотом. До цього до-
пустить не хочу. Буду шукать грошей на дорогу». Просить Люсю не повер-
тати йому висланих їй 100 франків, якщо не хоче зовсім порвати стосун-
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Антонина (винувато). А я ще й казала їй, що вона, здається, по-
миляється. А то, може, просто шарлатанка, щоб заробить… Я знаю?

Кривенко (сідає біля столу. Помалу). Я не буду знать цієї дитини… 
(Пауза. Раптом спалахує і скажено б’є кула ком по столу). Та я знаю 
вже її! Чуєш: знаю цього недоноска!

Антонина. Через що ж «недоноска»?
Кривенко (встаючи). Він гірше недоноска буде! Він дегенератом 

буде, з утроби матері хворим!
Антонина. Через що ж «дегенератом»?
Кривенко. Ти ще питаєш? Батько — неврастенік, а мати — невра-

стенічка, вагітність проходила в сльозах, драмах, замахах на само-
вбивство… І ти ще питаєш, через що дегенерат? Моя дитина — де-
генерат! Моя дитина! Це після всіх моїх мрій, теорій, після жагучого 
бажання мати дитину тільки від тої, з якою… Оце так! Оце вскочив… 
(Ходить по хаті). І головне, через що? Обоє не хотіли, не збирались 
мати її, і через помилку якоїсь баби, акушерки, все іде к чорту — і твої 
мрії, теорії, бажання, вся твоя чесність, все. Це ще не глум? Да, тепер 
можна глузувати з мене! Можна, можна, да!..

Антонина. Що тебе, властиво, так мучить?

ки. Вважає, що треба їй вислати ще, просить зараз же написати, щоб він 
знав, чи приїхала вона вже до Женеви.

Наступного дня, 7 липня, Винниченко написав великого листа Чика-
ленкові. Лист цей дає яскраве уявлення про настрої, які переживав його 
автор у ті нелегкі для себе дні, тому наводжу його майже повністю, з не-
великим скороченням. Але для розуміння його змісту треба нагадати, 
що напередодні велася гостра дискусія між Чикаленком і Винниченком з 
приводу п’єси «Щаблі життя», яку Чикаленко різко критикував, а Винни-
ченко відстоював своє право саме на таке трактування образів. З крити-
кою «Щаблів життя» виступили також «свої» — соціал-демократи Гехтер 
та Петлюра. Послане до «Ради» оповідання «Те ж Саме» також не сподо-
балося Чикаленкові. Хоч він і обіцяв його надрукувати, але, відповідаю-
чи на прохання Винниченка написати, що він про нього думає, дав досить 
розгорнуту критику. Що ж до Винниченкового оповідання «М. Безодня», 
то Чикаленко повідомляв, що читали його в Кононівці гуртом, були при-
сутні Коцю бинський та Степаненко. Чикаленко вважає, що друкувати його 
в такому вигляді, як є, не можна. «Власне, оповідання письменника з та-
ким іменем, як ваше, — пише Чикаленко, — треба б друкувать у всякому 
разі, але я вважаю, що надрукувать його в такім виді, се значить підста-
вити письменникові «ножку». Далі він дає докладний аналіз оповідан ня, 
пише, що воно є «видумка кабінетної людини і при тім видумка в бага-
тьох деталях зовсім неймовірна, псіхологічно не вірна». Навівши аргумен-
ти на доказ цієї думки, він ще раз застерігає, що публікація його в тако-
му вигляді «тільки понизить, а не підвищить Ваше ім’я», і додає: «Ви по-
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Кривенко. Ти не розумієш? Ти не розумієш цього ляпаса, цього 
плювка життя мені в пику?

Антонина (з ноткою злості й роздратування). Та якого плювка? 
Що дитина родиться? Але ж я кажу тобі: за будь, що вона є… Забудь, 
як забув про тих дітей, яких, певно, десь у тебе є від покоївок, випад-
кових стріч з женщинами.

Кривенко. Про тих я нічого не знаю, чи є вони, чи не ма. А про цю 
я знаю!.. Знаю! І цього забути не можна. Трус може про це забуть!

Пауза.

Антонина (глухо). Є ще один вихід…
Кривенко (зупиняючись). Який?
Антонина (ледь чутно). Моя смерть.
Кривенко (ходить далі). А, знов про це!.. Двадцять раз ти висову-

єш це средство. Це не вихід.
Антонина. Ти не віриш, що я можу вмерти?
Кривенко мовчки ходить. Антонина помалу сідає на канапу і ди-

виться в куток понуро-задумливим поглядом.
Кривенко (сідає коло столу). І рішуче нічого вже не можна зроби-

ти? Ти все зробила?

чали забувать укр[аїнську] мову, бо в сьому оповіданні така сила помилок 
проти мови, що аж дивно». У цьому ж листі — дописка Коцюбинського, 
який поділяв думку Євгена Харлампійовича про штучність і ненатураль-
ність деяких позицій та ситуацій оповідання, висловив ряд своїх критич-
них зауважень.

В. Винниченко писав у відповідь:
«Шановний Євг[ене] Харламповичу! Я вже Вам писав про «Теж-Саме», 

щоб Ви його знищили. Це ж саме прошу зробити і з «М. Без[однею]». Ро-
зуміється, я не ображаюсь і вірю Вам, що воно погане. І тільки сумно 
мені, сумно, що справді, здається, справа з моїм письменством іде вниз. 
Не знаю, чому це приписати, чи хворобі моїй, чи просто незугарности на-
писати путнє, тільки чую, що діло моє погане. Хочу пояснити тим, що весь 
цей час я — хворий, а, пишучи, силую себе і, може, справді, видумую. 
Хочу так думати, а тим часом і инче думаю. Грошей мені не треба висила-
ти авансом, бо не знаю, чи зможу я хутко що-небудь зробить. Нема сил. 
Иноді наче трохи краще себе почуваю і тоді здається, що я світ можу пе-
ревернути. Але більшість часу я просто жалка, хвора істота, яку доводить 
до сліз гудіння мухи або скрип дерева од вітру. Маленька зміна погоди ро-
бить все моє тіло важким, голову порожньою, тяжкою. А як погода тут мі-
няється тричі на тиждень, то я тільки те й роблю, що жду постійної погоди. 
Я певний, що незабаром у мене з’являться галюцінації. Иноді безсонни-
ми ночами мені треба просто вставать з ліжка і робить чим-небудь шум, 
щоб не допустить уявлення за столом якоїсь фігури. Я стараюсь себе гіп-
нотизувати, як робить це Зоря Драгоманів, і переконувати, що все це — 
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Антонина (хмуро). Пішла ще Паша до одної акушер ки. Не знаю. 
Я не маю надії. Зараз повинна прийти…

Кривенко. Яка ще Паша? Та, що я познайомився у тебе?
Антонина. Та…
Кривенко. А з цією панною… Вербівською ти давно живеш?
Антонина. Місяців два…
Кривенко. Де ж ти зазнайомилася з нею?
Антонина. У Паші…
Кривенко. А вона не приходила до тебе знайомитись?
Антонина. Чого ради?
Кривенко. Так… Я думав… Навіщо ти оселилася з нею? Хіба ти її 

знаєш?
Антонина. А мені тепер все одно! Я кожній собаці, яку приголу-

блять, завидую… (Підборіддя її дрижить. Хутко виймає хусточку і 
прикладає до очей).

Кривенко. Чого ж плакати?
Антонина. Вибачай, це так… Я зовсім розпустила себе… Плачу і 

не можу, не маю сил сліз удержать. Колись мене називали «каменем» 
за те, що ніколи не плакала, а те пер… не можу… Не сердься, дивись 
на це, як на нежить…

мої вигадки. І на якийсь час це вдається мені, але досить якоїсь дурниці 
і все пропало. Погано, Євг[ене] Харл[амповичу], я це виразно вже бачу. 
Правда, я ще не піддався зовсім і буду боротись з останніх сил. Сподіва-
юсь, що буде моя зверху. А як не вдасться, то зможу, думаю, хоч з досто-
їнством одійти на бік. 

От через що мені просто соромно і ніяково, коли говорять про моє 
«імя». Я тепер перекладаю деякі свої оповідання для «Знанія». Але пере-
кладаю, силуючи самого себе. Иноді тільки в мене з’являється охота зро-
бити краще, а звичайно роблю через те, що вже зачепився з цею спра-
вою. І я знаю, що й Горький приняв мою писанину більше через те, що до-
брий чоловік, а зовсім не через те, що там є щось таке хороше. І хочеть-
ся иноді шпурнуть все к чорту, порвать всі переклади і плюнуть на вся-
ке письменство. Але тут, звичайно, виступають… гроші. Може, «Зн[аніе]» 
дасть аванс і я хоч довги пооддаю, які просто гнітять мене зо всіх боків. 
За 8 місяців, що живу в Швейцарії, я ж нічого майже не заробив і живу як 
якийсь паразіт! На днях одсилаю йому переклади, збавлюсь і буду вишу-
кувать способів добратись до Росії. Там, принаймні, можна й без пись-
менства заробить на прожи ток. А восени (якщо Горький не одступиться 
од своєї добрості і видасть мою писанину) віддам довги, писать нічого 
не буду, і не тягне, і чую, що утну якусь Пахаревщину. 

Я знаю, Ви весь цей лист приймете за наслідок від Вашого листа і 
прояву моєї гарячности. Але цілком об’єктивно і свідомо прошу знищи-
ти і «Теж С[аме]», і «М. Без[одню]», як колись я знищив дурне оповід[ання] 
з мавпою. І часу не жаль навіть, вони все таки забавили мене процесом 
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Кривенко. Я не серджусь, не розумію лише…
Антонина. Я просто не знаю, де беруться оці сльози… (Раптом). 

Що я їм зробила? Що? Що, не вінчавшись, стала твоєю жінкою, лю-
бовницею? Яке ж їм діло до цього? «Ми цього не ждали від Антонини, 
така скромна, така тиха дів чина…» А тепер уже не скромна, не чес-
на. Яке їм діло до нас?!

Кривенко. Ех, Тосю, доки ти звертатимеш увагу на цих «чесних»? 
Що тобі до їхніх балачок? Ти почуваєш себе чесною з собою? Почува-
єш, що зробила так, як, по-твоєму, слід зробить? Ну й буде з тебе… 
Всім не догодиш…

Антонина. Я не можу! Вони казять мене! З якої речі вони звуть 
тебе подлецом?! «Спокусив, покинув дівчину». Ідіоти! Що я, дівча 
мале, не знала, куди й на що йду? «Покинув…» А може, я покинула? 
А може, ми просто розійшлись? Що вони знають?..

Кривенко. Вони про те й говорять, що знають. Коли б знали всі 
обставини, може б, говорили інше.

Антонина. Але вони не мають права так говорить! Мені не потрібна 
їхня жалість! Покинули всі, одвернулись, ну і хай. Не лізьте ж в душу 
брудними руками!.. (Плаче). Ти кажеш, як я оселилась з Вербівською, 
незнайомою люди ною… Але, коли вона мені запропонувала, я мало 

їх писання. І то добре. Правда, за цей час можна б щось і краще зробить, 
але не для мене. 

Також дуже прохаю не присилать мені авансу. Боюсь, що Ви вже ви-
слали, а діставши його, не зможу перемогти своєї подлості і не одішлю 
назад. Тільки ради бога не подумайте, що одмовляюсь від авансу, обра-
зившись за думку про оповідання. Це мені дуже неприємно, бо як раз, на-
впаки, я Вам тільки дуже вдячний за щирість і об’єктивне, хороше відно-
шення до моєї невдалої роботи. Як би Ви постіснялись сказать правду і 
надрукували, я б навіть наважився послати його кудись по-россійському. 
Таким чином, Ви одсуваєте од мене зайву неприємність. 

Що до мови, то й тут, можливо, Ваша правда. Я нічого не читаю 
по українському, не бала каю, навіть не думаю иноді. Взагалі я нічо-
го не читаю і не думаю і тупію з кожним днем. Нудно, трудно мені зані-
матись; коли випадає день, що я чую можливість працювати, що голова 
у мене не важка, я прямо з слізьми хапаюсь до роботи. Але це рідко бу-
ває. Вже давно маю етнографічні збірники, історичні пісні і инч[і] матеріа-
ли для штудіювання укр[аїнської] мови, але вони лежать не розрізані на-
віть. Так що, мабуть, і мова моя погана. Взагалі, Євг[ене] Харл[амповичу], 
чую я, що недурно Ви таки ховали мене. Нелегко мені в цьому призна-
ватись, але, думаю, що краще признатись в своїй нікчемности, ніж буду-
чи нікчемним, уявляти, що ти щось путнє. Крім сміху і жалости нічого цим 
не викличеш. Знаю, що останніми часами укр[аїнське] громадянство по-
чало звикать до виключення мене з рядів своїх робітників, знаю, що дех-
то хотів би це зробить і швидче, знаю, що дехто, може, й пожаліє, але та-
ких буде дуже мало. Не скажу, щоб від цього мені було радісно, але якось 
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на шию їй не кинулась. Вона мені помагає… Якби не вона, я б себе зо-
в сім одинокою почувала. Ні одної людини… Нігде! Ще Паша хіба, але 
вона чудна така… Слухай, за що ти мене ненавидиш так? За віщо? 
Що я зробила? Ні, чекай…

Кривенко. Тосю! Ти знов… Це ж — неправда…
Антонина. Ні, правда, я бачу… Твої листи такі хо лодні, офіціальні. 

Тепер приїхав, як до чужої. Що я зробила? Хіба я винна? Ну, я розумію, 
ми не зійшлись з тобою, я — не та, з якою ти можеш мати дитину, ми 
не підходимо одне до одного, але за віщо ж ненависть? Підожди, дай 
мені все ска зать… Ти знаєш, я ніколи не вимагала від тебе більше, 
ніж ти міг дать мені. Але те, що ти мені дав, я брала з радістю. І дав 
мені стільки, що я можу тільки дякувать. Я не кажу, щоб у те бе була 
тепер жага до мене: як женщина, я повинна буть гидка тобі тепер… 
Ні, ні, я знаю. Ну, і… Але за віщо ж не приязнь? Господи! Я ж така 
тепер одинока, стомлена, я так стомилась, що просто бажаю смерті… 
А ти не віриш… (Схи лилася головою на спинку канапи і плаче).

Кривенко (неспокійно крекче, встає, важко ходить і сідає поруч 
з Антониною. Обережно і легко обіймає її за плечі). Тосю! Ну навіщо 
утворять собі якісь химери? Яка ненависть? Де ти бачиш її? Я люблю 
тебе за м’якість, ніж ність, ти — чула, добра… Де ж ненависть? Ну, 

легче «помірати», якось пома леньку, непомітно. І, знаєте, я б, власне, вже 
давно помер, як би, щиро говорячи, не нужда в грошах. Погано це і гид-
ко, знаю сам, Євг[ене] Харл[амповичу], але ж так багато й без мене тут 
получають дарові обіди в столовках. Одне мене може хоч трохи оправ-
дать, що я жгуче хочу робити, хочу могти працювати, що я покладав надію 
на будуче, коли зможу робити і нагнати своє паразітство, що я хворістю 
при силуваний був брати гроші і тільки задля них писав, маючи надію ко-
лись бути здоровим і робить з любовію і охотою до своєї роботи. Остан-
німи часами мені навіть здавалось, що мені краще і я, скори стувавшись 
цим, написав це оповідан ня. Писав його щиро, але тим гірше для мене, 
значить діло зовсім швах.

Ну, буде! Дуже мені ніяково і соромно перед Грушевським за своє 
важничание, але вже нічого не поправиш, хай іде, як іде! Гроші я-таки спо-
діваюсь вернути «Вістнику» восени. Хай не нарікає професор, бо вини 
моєї мало, я сам хотів би, щоб инакше було.

Взагалі ж, пробігаючи в думці минуле, я бачу, що з’явився 
я в укр[аїнському] громадянстві якось чудно, наче збоку втисся в його і 
завжди був якийсь чужак серед всіх тих старих і молодих «громад». Єди-
но, де я себе гарно і своїм почував, це в тому укр[аїнському] суспільстві, з 
яким ходив на заробітки. Та й то не зовсім. Але принаймні вони не вважа-
ли мене за чужого і випихать з себе не хотіли. «Громадкам» же й «грома-
дам» я-таки зовсім чужий. «Свої», «есдечки» завжди до моєї літературної 
діяльності відносились глум ливо і без тої поваги, яка надає сил, тепер же 
з великою охотою обліпили б мене всяким багном і висміяли. «Старі», крім 
кількох особ, теж косо подивлялись раз у раз. Таким чином, досить було 
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годі… Поди вись на мене… (Повертає її до себе). Ну, подивись же, 
хіба я брешу? Здається, я ні разу не давав тобі приводу сумніватися 
в моїх словах…

Антонина (затуляючи лице рукою й хусточкою). Не дивись на мене, 
я страшна… Ти, може, сам не свідомий своєї ненависті…

Кривенко. Ну, ще що вигадай… Годі, хороша… Тяжко мені від цієї 
історії, але ти так же винна за неї, як і я. І за віщо може буть нена-
висть? За ті страждання, які ти маєш?..

В двері з сіней стукають.
Кривенко (помалу встає й одходить). Хтось стукає.
Антонина (хутко витираючи сльози). Ввійдіть!
Входить Паша. Маленька, кругленька, з довгим конячим лицем у 

ма леньких прищиках. Очі мляві, майже завжди напівприплющені. Зо-
бачивши Кривенка, якось вся підбадьорюється, задира голову догори 
і проходить повз його до Антонини.

Кривенко. Драстуйте, Пашо! 
Паша (зиркнувши на його, не хитнувши навіть головою, зверта-

ється до Антонини). Каюк! Нічого нема. Не зго джується.
Антонина (змішано подивившись на Кривенка, який посміхнувся). 

Не згоджується?

якоїсь причіпки, щоб виявилось те, що тепер уже помітно і без окулярів. 
Такою причіпкою для всіх стались «Щаблі». Я не кажу, що крітіки лукави-
ли, ні, вони писали щиро, але не можна ж сказати, що так писать мож-
на про свого. Проти волі і я вже починаю думати над цим. А думать при-
ходиться, коли починаєш вибірати теми, на які можна писати, а на які ні. 
І тоді приходиться також думати, коли хочеш підшукати в якійсь групі опо-
ри, піддержки собі. Шукаєш і бачиш раптом, що всім чужий. І аж чудно 
якось зробиться. А людина я громадська, без людей жити не можу. І хо-
лодно, жутко стане. 

Хто винний? Може, й справді я сам, може, й инче що, не знаю; знаю 
тільки, що я навмисне цього не робив. А зроблено і є. 

Та це вже річ другорядна. Коли буде в мене здоров’я, коли я зможу 
мати ту енергію і силу, що була до тюрмів у мене, — я найду і своїх людей, 
і своє громадянство. Шукать же їх тепер для мене нема рації, бо все одно 
я нічого тим людям дать не зможу.

Отже, коли я читав те місце з вашого листа, де Ви пишете 
про укр[аїнське] громадянство, якому ніби буде обидно, коли воно не про-
читає по укр[аїнськи] моїх робіт, — мені стало трошки смішно і соромно. 
Смішно від того злорадства, (а не обиди) яким би зустріла більшість такі 
мої роботи; і соромно за себе перед тими, які все таки чогось сподіва-
ються від мене. Але я навіть цього не зможу зробить, хоч би й хотів. Ціл-
ком щиро кажу, від всього серця: як би мені як-небудь розплутатись з сво-
їми довгами і я згоден бить каміння на дорозі, аби не почувати, що я по-
винен писать. Иноді я просто ненави жу своє ремесло. Ну, та я цього таки 
доб’юсь, хоч би якою ціною! 
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Паша. І, розуміється, не згоджується. Дурна вона чи що? Всякі… 
будуть дітей плодить, а вона за їх на каторгу іди? Тоже фраєри! Хай 
знають, що роблять.

Антонина (з ніяковістю). Пашо, ходім у ту хату, ви мені розкажете…
Паша. Пашка вже сказала. Годі. Тепер вона іде додому. Бувайте! 

(Киває головою і хоче йти).
Антонина. Чекайте.
Паша. Не можу. Я не маю часу. У мене зараз лекція. А потім 

на урок треба. Та ще там на улиці жде мене один екземпляр із породи 
закоханих… Дурень. Причепився прово жать мене сюди. А я взяла й 
не пустила сюди. Жди там… Ну, Пашка пішла.

Антонина. Та почекайте. Що ж сказала акушерка? Ходім туди…
Паша. Вона сказала… Ну, ходім, делікатне створіння. Мені все 

одно.
Антонина. Ти, Васю, підожди, я за хвилинку. 
Кривенко. Добре.
Антонина і Паша виходять в Антонинину кімнату.
Кривенко сідає на канапу, простягає ноги і непорушно, важко ди-

виться на кінчики їх. Часом безсило розводить руками, трудно зітхає, 
перемінює позу і знову застигає.

Ще одне: давно вже мені хочеться попрохати Вас не присилати мені 
більше «Ради». А тепер я рішуче прохаю Вас: скажіть в конторі, щоб мене 
викреслили з списку передплатників. 

Ну, всього Вам доброго!»
Є. Чикаленко у відповідь благає: «Любий мій! Ради Бога сидіть Ви там і 

не рипайтесь! Висидіть хоч рік; може, трохи забудеться, а може, будуть 
якісь переміни, бо пропадете тут од якого-небудь тіфу…» Звичайно ж, Чи-
каленко мав на увазі не саме цю конкретну хворобу, а насамперед те, що 
для нелегального Винниченка 1908 рік, коли йшли масові арешти рево-
люціонерів, був не кращим часом для приїзду на Батьківщину.

У наступному листі Чикаленко знову просить не вертатись у Росію, 
«поки Ваше діло не здано буде в архив, поки воно не забудеться трохи». 
А за що ж жити? Він радить Винниченкові писати твори високохудожні, 
а не публіцистичні, такі, щоб можна було їх друкувати як в українських, так 
і в російських виданнях.

В. Винниченко так йому відповідав 3 серпня: «Що до мандрівки, 
то в даному я Вас послухатись не маю спромоги. Я вже не можу вийти 
на улицю, щоб не зустрітись з якимсь кредітором. З гір утік, бо боявся, 
що виженуть за неплатіж. Робить не можу — це факт, з яким треба при-
миритись і… рахуватись. Не можу робить, бо хворий. Щоб не бути хво-
рим, треба лічитись. Щоб лічитись, треба грошей. Щоб мати гроші, тре-
ба робити. Робити ж не можу, бо хворий. Щоб не бути хворим, треба лі-
читись. І т. д. Словом, казка-безконешник. Вихід з неї один: «тікай, татку, 
куди видко». Це саме я й роблю. А Ви мені радите сидіть тихо і не рипа-
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Входить Орися. Зачесана вже по-іншому, а lа Саvаlіеrі. Ступає 
весе ло, енергічно; насмішкувато, хвацько посміхається. Зупиняється 
перед Кривенком.

Орися. Ну, герой нашего врємєні?
Кривенко (як тільки вона входить, зиркає на неї і лі ниво розвалю-

ється, не дивлячись на неї). Ну, Рокамболь в спідниці?
Орися (весело і просто). Як? Рокамболь? Хіба похожа? Диви! 

І не знала… А ви що, заспокоїлись уже? Швидко…
Кривенко. А вас це дуже цікавить?
Орися. Страшенно! Я ж вам сказала, що… Ет! Хіба важно, що 

я сказала п’ять хвилин назад? Ну, ви вже обмалю вали мене перед 
Тосею як слід? Га?

Кривенко. Ви боїтесь?
Орися. Мені боятись нічого. Та що ви все одповідаєте питаннями?
Кривенко. Так мені хочеться вам одповідать. Так ні трішки не бої-

тесь? А як вона не схоче тепер жити з вами?
Орися (сміється). Ха! От заговорив! Я нічого не боюсь, говорю 

вам. Боїться той, хто дорожить чим-небудь.
Кривенко (напівуважно). А ви нічим?

тись. «Коли ж, тату, не пускається». Не сидиться, бо занадто пече. Це один 
бік справи. А другий той, що для кожного белетриста життя — його кісло-
род. Без оного він задихається […] Чи зможу я писати, чи ні, це вже дру-
ге діло. Коли зможу, то, значить, добре, бо бачитиму життя і набіратимусь 
кислороду. Не зможу, — тоді, значить, як белетристу, мені каюк. А «оттого 
и потому» і турбуватись про мене нема чого. Що поступлю на казенні хлі-
ба, про це в моєму становищі турбуватись не підходить. Краще казенний 
хліб, ніж ви проханий. Так я переконався, Євг[ене] Харл[амповичу]. Себе 
за цацу велику не вважаю і дуже мені соромно було читать в «Раді» про те, 
що «Вол[одимир] Кир[илович]… написав нові твори» і т. д. Я дуже прохаю 
ніколи про мене в такому роді не писати. Це не самоунижения і не образа 
говорить в мені (не подумайте знов), а свідомість невідповідности одного 
з другим. Я не кажу, що не хочу слави; навпаки, хочу «і то дуже», як гово-
рять рутенці, бо слава, по моєму, є корисність людям, цінність, сила, жит-
тєздатність. Бути сильним, цінним, життє здатним, це моє найщиріще ба-
жання. Тепер же, в данний момент, я себе почуваю тільки хворим, у якого 
одна мрія: заснути цю ніч і не качатись до ранку з розплющеними очима, 
у якого одне бажання: могти завтра прожити до вечора без головної болі. 
І т. д., і т. д. Цілий ряд подібних бажань».

Та Євген Харлампійович не міг не турбуватися про свого «літератур-
ного хрещеника», якого любив, як сина. В одному з листів до Винниченка 
він писав, що вважає його «людиною собі близькою; я Вас мало одрізняю 
од Левка (Левко — син Чикаленка — Н. М.), ви обидва дорогі моєму серцю, 
хоч помічаю у вас обох багато такого, що мені не подобається. Але бать-
ки й діти й повинні буть не ідентичними. Се закон прогресу». Переконав-
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Орися. Абсолютно. Дорожать принципами — у мене їх немає. Чес-
тю дорожать — у мене такої штуки не водиться. Правдою, ідеалами, 
справедливістю дорожать… І все одно живуть одинокими…

Кривенко. А у вас нічого цього нема? Скажіть, яка оригінальна лю-
дина… Отрішилась од всього? Диви!

Орися (зітхнувши, поправляє зачіску, піднявши обидві руки). 
Да. Без принципів, порожня панна… А подивіться-но, гарна у мене 
зачіска?

Кривенко (не обертаючись). О, можу зарані сказати, що чудова.
Орися. На це, мовляв, мене мати родила? А ви все-таки подивіть-

ся. Чи боїтеся? Ха-ха-ха! Скажіть, який Іосиф не займаний!..
Кривенко (ліниво обертаючись, байдуже ковзає поглядом по го-

лові, по пишній постаті і одвертається). Все як слід!
Орися (на мент гнівно закусює губу, але зараз же поривчасто сі-

дає коло його, бере за плечі і повертає до себе). Нахал! Ви дивіться 
краще. Знаєте, яка це зачіска? (Пильно дивиться на його).

Кривенко (неохоче повертається, дивиться). А lа Саvаlіеrі?
Орися. І більше нічого?
Кривенко (занадто здивовано). А що ж ще?

шись, що Винниченко справді хворий і не може працювати, він вирішив 
допомогти йому матеріально, але так, щоб не образити його, не зачепи-
ти самолюбство. Адже Винни ченко був уже в Чикаленка у великих боргах 
і не хотів брати від нього ніяких авансів, не будучи впевненим, що відпра-
цює. Тому Чикаленко писав йому з великою делікатністю: «І Ви, а за Вами 
й я визнаю, що Вам на якийсь час треба одпочити од літературної праці. 
Ви пишете, що не можете писать, бо хворі, я кажу, що Вам тепер і не слід 
писать, треба пожити якийсь час не писавши.

Але чим жить? Я радився про се з деякими своїми приятелями і ми 
ось що видумали. Один з моїх знайомих, що хоче бути невідомим Вам, 
буде Вам висилати що місяця по 50 рублів, але не довше року, а тим ча-
сом ще не відомо — може, він буде і довше висилать, але, принаймні, дає 
обов’язок на один рік». Якщо Винниченко все-таки вирішить їхати в Ро-
сію, то Чикаленко радить йому їхати до Петербурга, куди його запрошує 
лікар В. О. Піснячевський, котрий обіцяє вилікувати його в академічній во-
долічебниці і знайти заробіток. «Коли ж Ви зможете жити і лічитись (на тих 
50 р.) і за кордоном, — продовжував Чика ленко, — то на мою думку, зо-
ставайтесь, поки зможете, там, але покиньте й думку про працю. Колись, 
як видужаєте, як зможете працювати, то Ви сі гроші повернете тому до-
бродію, який їх Вам дасть».

Звичайно ж, Винниченко здогадувався, хто був тим «невідомим» до-
бродієм, але запропонована допомога була дуже необхідною, давала 
йому змогу розірвати зачароване коло безвиході. 20 серпня він писав Чи-
каленкові з Віеrе: «Як бачите, Євг[ене] Харламп[овичу], я Вас послухався 
і живу в горах тепер знов. Довго роздумував над Вашою пропозицією (че-
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Орися (вдивляючись йому в лице, задоволено). Ну, більш нічого 
не треба. Вже бачу, що пам’ятаєте! Так? Вона?

Кривенко. Яка «вона»?
Орися. Ха-ха-ха! Бідний, яку погану пам’ять має. Ну, добре, я вже 

поможу вам. Слухайте. Був вечір. Хтось узяв гребінець, розчесав мої 
коси. Цілував їх… Обмотував круг лиця собі… Ну, це до діла не ка-
сательно. Потім… а потім зробив зачіску таку, як це, і став на коліна. 
Згадуєте?

Кривенко. Да, щось… наче…
Орися. Ха-ха-ха! Пригадується? А потім розстібнув кохточку і бла-

гав позіровать русалку. Це було ще тоді, коли у мене були принципи, 
і я соромилась свого тіла.

Кривенко (хрипло). А тепер уже не соромитесь?
Орися. Я й тоді не соромилась. Брехня. Не тіла соро милась, а прин-

ципів. Дурна була, всі бажання свої убивала, стискувала їх, коверкала. 
Для чого? Народу служила. А на роду того не любила, не знала. Три 
года в партії була. Якого чорта, спитать? Із принципів, яких не люби-
ла. Це ж треба буть такою ідіоткою! І того мучилась. А тепер ні наро-
да, ні принципів не люблю, і почуваю себе чудово.

рез те й не одповідав так довго) і рішив, врешті-решт, принять її, а неві-
домого добродія дуже дякувать. Через місяць думаю їхати в Париж і вчи-
тись». У листі вже з Парижа від 11 вересня Винниченко пише, що одер-
жав гроші й дуже дякує добродієві.

А як же влітку 1908 року складалися стосунки Винниченка з Лю-
сею Гольдмерштейн? Адже саме перебуваючи в Віеrе він написав п’єсу 
«Memento», в якій досить відверто відобразив свій тогочасний психо-
логічний стан, коли опинився перед фактом, що народиться небажана 
його дитина від жінки, якої він не любить і мати від неї дитини не хоче. 
П’єса, прочитана паралельно з листами, справляє моторошне вражен ня.

Люся в листах постійно ображається, що він не розуміє її, 7 липня 
просить приїхати до Женеви, щоб поговорити.

Винниченко написав їй того ж дня, що шле 10 франків, більше не може, 
приїхати також не може, бо погано себе почуває. Обіцяє приїхати, як оду-
жає. «Почуваю себе зараз, як загнаний в куток змучений вовк».

А 16 липня він писав: «Ну, Люся, вчора я послав Горькому листа з про-
ханням позичити мені грошей. Як легко мені було писати цього листа, 
краще не буду говорити. Надії в мене на успіх дуже мало. 

Вчора дістав також листа із Києва з редакції «Ради», з якого вичитав, 
що моє нове оповідання забраковано. Я вже написав, щоб його спалили 
разом із «Теж-Саме». Таким чином, і звідти помочі ждати не можна. Куток, 
в який мене загнано, робиться все тіснішим. По Київу і взагалі серед укра-
їнців вже ходить чутка про моє подле поводження з тобою. Я думаю, що це 
мало вплив на результат моїх шукань грошей. Подлецу помагать не тре-
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Кривенко. Да, я думаю, вам — нема рації мучи тись, дістаючи від 
свого чиновного тата щомісяця солідну пенсію…

Орися. Розуміється! А от як не стане пенсії, піду на фабрику, 
в учительки, у проститутки. Тоді і буде рація боро тись за свої інте-
реси і за партії усякі. Сама народом буду… А тепер живу як хочу, а не 
як должно, цебто як хочеться другим… «Ну, і ша!», як каже наша 
Паша… А дитинка ро диться, правда? «Уви, сомнєній нет»? Як же 
ваші принципи? Пищать, бідолахи? Га? А чесність з собою? Корчить-
ся? Ха-ха-ха!

Кривенко. Вам, здається, дуже весело? 
Орися. Страшенно! 
Кривенко. Через що?
Орися. Через те, що бачу, як валяться боги, яким я уклонялась. Так 

їм! Ногами їх топтать! Ногами подлих істуканів!
Кривенко. Геть принципи во ім’я принципа безприн ципності?
Орися. Як? (Вдумується).
Кривенко. Так… (В’яло посміхається).
Орися. Хм! А це інтересно… «Принцип безпринцип ності»… Ну, і 

наплювать! Річ не в назві. Хай собі «принцип безпринципності», аби 

ба. Вони праві. Я боюсь, що ця сама причина гратиме роль в одказі Горь-
кого, бо не може буть, щоб вони не знали, що я тебе «покинув». Тим паче, 
що вони бачили тебе саму після мого від’їзду. 

Робити що-небудь, писати я абсолютно не можу. Взагалі, я думаю по-
кинуть ремесло письменника і взятись за инчу роботу. Таку роботу я можу 
знайти тільки в Росії або в Америці. Але це буде вже тоді, коли моя поміч 
тобі буде не потрібна».

Люся стурбована його рішенням виїхати в Росію, адже це буде озна-
чати, що вони розлучаться назавжди. В листі від 17 липня вона пише 
про своє погане самопочуття, про любов до нього, просить чесно написа-
ти, як він до неї ставиться, проклинає людей, які своїми плітка ми можуть 
викликати його ворожість до неї. «О, прокляті, прокляті люди, вони своїм 
паскудством уб’ють у тебе все хороше, що є до мене. Як завжди чуть ота-
кі гадості «покинув» і т. п., то по неволі у тебе явиться ворожість до мене. 
Але хіба я винна? Спитали б прежде прокляті «пострадавшу», а тоді суди-
ли. Я хотіла б опублікувать пер ший лист, який дістала «покинута». А якби і 
справді покинув? То що ж з того? На їх погляд це підло, та яке ж, скажи, їм 
діло? […] Може ж те, що на їх погляд підло, на мій тільки естественно. Це 
так же і є. О, прокляті!»

«Як би я хотіла говорить їм всім про тебе, щоб вони зрозуміли, щоб 
вони переконались, що всі твої поступки не підлість, а чесність.

Скажи мені, що я ще для тебе? Чи тобі боляче розставатись зо мною 
назавжди, чи ні? Так, (далі слово нерозбірл. — Н. М.) може. Я майже пев-
на в цім, але хочу почути це від тебе. І ти скажеш правду, Володя, хоч і зна-
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чоловік від цього не мучився. А стане мучить, викину к чорту. І все! 
А вам цього не можна. Бачите?

Кривенко (раптом просто і сердечно). Слухайте, Орисю, їй-богу, 
мені здається, що ви просто якусь комедію граєте. У вас щось бо-
лить, мучить рана якась, а ви навмисне регочете, щоб не чуть і пока-
зать другим, що вам наплювать. Правда ж?

Орися. Я?? (Регоче). От угадав! Ха-ха-ха! Це дійсно… Та, голубчи-
ку мій, регочу через те, що хочеться. Захочеться плакати, плакатиму, 
не спиняючи себе нічим. І рішуче ніякої рани у мене немає. Будь лас-
ка, не робіть мене якоюсь загадко вою, нерозгаданою натурою, тай-
но страждаючою. Прошу! (Схоплюється). Ох, я й забула!.. (Підбігає 
до вікна, розчиняє і вихиляється. Гукає і махає комусь рукою. Киває 
головою, закликаючи до себе. Ще раз киває головою і зачиняє вікно). 
Бідолаха! Стоїть коло ліхтаря покірно і жде… Один з моїх прихильни-
ків. Чудовий медіум для моїх експериментів. Ходя чий принцип. Він з 
семінаристів, а тому всі принципи у його з ореолами святості, як святі 
на іконах. Ми його називаємо «світове питання». Кажуть, буде світи-
ло науки, уже зго джується навіть в церкві вінчатись зі мною. Спершу 
не хотів. «Із принципу», каже. Тепер згоджується… Вас дуже не лю-

тимеш, що це для мене боляче. Ти мусиш не щадить мене. Бо мені кра-
ще пережити тяжкі фізичні і нравственні муки, чим неправ ду. Пиши мені 
зараз же». Вона просить його не від’їжджати, поки не зустрінеться з нею.

Далі в цьому ж листі йдуть слова, відкреслені на полях червоним олів-
цем. Мабуть, вони потішили самолюбство адресата:

«Володя, ти віриш мені? Ти віриш, що я не проклинаю той час, коли 
віддалась, хоч так дорого расплачуюсь. Ти мені стільки дав. Ти розбудив 
в мені женщину. Я тепер знаю, я поняла, що таке наслажденіе, що таке ве-
лике бажання віддатись любимому і удовлетвореніє».

Цей лист писався ще в той час, коли вони обоє сподівалися, що 
вдасться викликати передчасні роди і дитини не буде. «Умирать я не хочу, 
— писала Люся. — Але мук фізичних не боюсь. Витерплю все, бо знаю, 
за що терплю. Якби все не так було, якби ми були здорові обоі, як би я мо-
гла вигодувать дитину, яке б це счастье твоя дитина у мене. Але… нічого 
не попишеш. Тяжко. Пиши ж, мій хороший, скажи мені все, все».

«Люба, хороша моя Люсінька, — писав Винниченко їй 18 липня, — як 
ти можеш питать мене про такі речі, яка ворожість? Хіба про це питають? 
Це — видно, видно з поводження, а не з слів. […] Але ти хочеш, щоб я тобі 
сказав? Добре. Не хочеться мені й згадувати про цю ворожість, але все 
таки скажу, що нічого подібного нема. Та й як вона могла би бути у мене 
в той час, коли я з тобою повожусь зовсім не вороже. Єсть же в мене 
до тебе дуже велике, тепле чуття, яке при нормальному стані нервів ви-
ростає в дружну ніжність і бажання зробити тобі щось хороше і дуже при-
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бить. Каже, що ви підло повелись з Антониною… Казав, що руки вам 
не подасть навіть. Тоже з принципу…

Кривенко (байдуже). Так? (Раптом з інтересом). А ви як дивитесь 
на це?

Орися. Я? (Кривить губи). Хіба ви повірите, що я скажу правду?
Кривенко. А чому б вам не сказать її?
Орися. Та не хочеться зараз.
Кривенко. Ну, а все-таки?
Орися (мнеться, потім сміючись). Вам чого хочеться? Комплімен-

та чи вилаять? Мені все одно.
Входять Антонина і Паша.
Паша (до Орисі). Що, покликали того кавалера? А то стоїть там і 

досі стовпом.
Орися. Зараз прийде, покликала. А правда, Пашо, добродій Криве-

нко на селі поправився? (Зиркає на Кривенка й Пашу і ледве помітно 
посміхається, зараз же зробившись цілком серйозною).

Антонина (неспокійно подивившись на неї). Орисю, голубонько, 
може б, ми чай зробили?

Паша (не глянувши на Кривенка). Да, сьогодні чудова погода на-
дворі. (Сідає до столу спиною до Кривенка і розва люється).

ємне. Думаю, що після всіх митарств, після операції і т. инч. ми будемо хо-
рошими товаришами».

Він жаліється на свої нерви, на безгрошів’я, на те, що ніде не може 
дістати грошей, щоб їй допомогти.

«Да! Такої полоси життя мені ще не доводилось переживати. От імен-
но, на дні тепер, на дні физичного і морального життя. […]

Жду одповіді від Горького. Це єдина малюсінька надія. Коли тут же фі-
аско, тоді… Люся, я проти волі подлець, бо помогти тобі не можу. Я знаю, 
що будуть говорить про мене, бо хто ж таки повірить, що я не можу до-
стать якіхсь жалких 150-200 фр… Знаю, але не те мене турбує, а те, як ти 
будеш. Це мені не дає покою ні на хвилину».

Листи від Люсі, написані з 20 по 30 липня, сповнені сумом, відчаєм, 
роздратуванням. Потрібно вже йти на операцію, за яку необхідно платити 
наперед, а грошей немає. Вона сподівалась, що до цього часу їй з Капрі пе-
решлють гроші, які їй, очевидно, висилав батько, але грошей немає. Турбу-
ється про те, що, може, «добрі люди» донесли батькові, — що вона «разв-
ратнічає», їздить по Італіям, і через те він не шле грошей. Акушерка сказа-
ла, що ні за які гроші не візьметься робить операцію, бо це дуже небезпеч-
но, «і не звертайтесь ні до кого, бо ніхто не візьметься». Не має спокою і від 
спілкування зі знайомими. Просить вислати грошей, бо на суботу збира-
ється викликати лікаря, очевидно, щоб робити операцію вдома. «Що буде, 
то буде, […] мало надії на те, щоб зосталась жить, але… нічого не попишеш. 
В душі такий ад, що смерть в цей момент не здається страшною: зо всіх бо-
ків тільки чуєш, що доставляю беспокойства, та замучила. А ви мене? Ви 
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Кривенко усміхається.
Орися (сміючись, підбігає до Антонини, обнімає її). Ах, ви ж мої 

чудачки хороші! Чай, кажете? Можна! (Вер тить її). Можна, мож-
на! Ох, вибачте, що вас тепер не можна чіпати… Простіть, сядьте, 
Тосю… (Занадто обережно підво дить до канапи і всаджує, погляда-
ючи на Кривенка).

Антонина. Та я сама, спасибі, Орисю. Так ви скажете Ганні, щоб 
самовар поставила?

Орися. З охотою, з охотою скажу… (В двері з сіней стукають).
Орися. Ша! Світове питання йде! (Голосно). Ввійдіть! (Обертаєть-

ся до Кривенка). За першим разом ніколи не входить: хвилюється. 
(Голосніше кричить). Ввійдіть!

Входить Бурчак. Товстий парубок з круглою великою головою 
без шиї. Лице здорове, щокате, невеличкий круглий носик, на яко-
му окуляри. Шкура на лиці в великих червоних прищах і слідах від 
них. Соромливий, але не хоче цього показувати, через що весь час 
напружена грубувата розв’яз ність, від якої дуже потіє, потираючи в 
замішанні лоб рукавом або долонею.

Паша (до його). Ну, що? Чого з’явились? Я ж вам ска зала там 
чекать.

чуткі люди, хоч на хвилину забули себе, і замість попреків заспокоїли б не-
счастне, глубоко несчастне существо. Але годі…»

А через тиждень, 7 серпня, Люся написала Винниченкові, що вирі-
шила піти з життя, але зробить це так, щоб ніхто не догадався, що це са-
могубство. Лише він буде знати про це. «Хочу бути щирою і потому ска-
жу, що рішила вмерти не тільки для того, щоб ти не страдав, а ще більше 
для себе. Якби я зробила преждевременні роди в 5 місяців, після того як 
почувствовала вже двіженіє, це теж для мене було б дуже тяжко, я б дов-
го страждала і од сознанія що я убила не зародиш, а вже дитину, котру по-
чувала живу в собі…»

У Люсі прокинувся інстинкт материнства, інстинкт, з яким Винничен-
ко і його герої вважали необхідним боротися, а не сліпо слідувати йому.

23 серпня написані листи і Винниченком, і Люсею. Він писав: «Нашим 
відносинам наступає природний кінець. З цим ти давно вже помирилась 
і згодилась. Я визнаю всі хороші боки твоєї натури, але те, що пережито, 
лишило глибокий слід. Не треба пробувать затерти його силою. Це може 
зробити тільки час. 

І знову ти вертаєшся до свого виходу. Я вже не можу повторять те, що 
так багато говорив тобі. Це — абсурд, безглуздя, яким ти нічого нікому 
не докажеш. Тільки життям можна щось доказать. Я можу повторить тіль-
ки одне: будь чесна з собою, але чесність є життя. І не вимагай від мене, 
щоб я був з собою не чесний. Але зо мною не рахуйся. Що я можу біль-
ше тобі сказати? Що я від всього серця почуваю твоє тяжке становище, 
муки твої? Але чи буде тобі легче від цього? Полегшення в тобі самій ле-



99

ЦІНА  ЕКСПЕРЕМЕНТУ

Бурчак (хмурячи брови, ніби жартом сердячись). Ну-ну!.. (До Ори-
сі). Драстуйте, Орисю Михайлівно!

Орися. Драстуйте. (Сердечно, без жарту). Чому ж ви не зайшли 
зразу? Га?

Бурчак (зиркаючи на Кривенка, який щось тихо шепо че Антонині). 
Та он та… (киває на Пашу) сказала, що не можна. Так я…

Паша. Ну, ви! «Он та»… Я вам задам!
Бурчак (грубувато). Мовчіть, мовчіть… Драстуйте, Антонино Па-

влівно!
Антонина. Драстуйте, Семене Петровичу. Як ся маєте?
Кривенко з цікавістю роздивляється на його.
Орися (до Бурчака). А це — Василь Кривенко. Ви, здається, зна-

йомі?
Бурчак (змішано дивиться на неї). Да… колись. Але…
Орися (здивовано). Ну, так треба ж привітатись, я ду маю. Мій 

боже, який же ви! Про що ви думаєте? Все про хімію свою?
Бурчак (несміло зиркає на неї, ніяково повертається і простягає 

руку Кривенкові, бурмоче). Вибачте, я не впіз нав…
Кривенко (не беручи руки, з спокійною посмішкою). Ні, не тре-

ба… Вам це занадто дорого коштує… 

жить. Перебори себе, перебори те, що дає в тобі муки, і буде легче. Мо-
жеш зробити це? Не знаю».

Просить написати, скільки їй треба грошей, обіцяє вислати. І далі: 
«Жертви всяким забобонам (предразсудкам) я ніколи не принесу, хоч би 
мав сам загинути!»

«Напиши, що я повинен зробити, щоб тобі було легче. Напиши, 
я все зроблю. […] Але хоч скажи мені, що я зробив своїм од’їздом у гори? 
Я не розумію. Ти ж знала, що я їду в Париж. Могла також знати, що я зна-
тиму всяких женщин. Хіба це новина для тебе, хіба я сам коли обманював 
тебе? Їй богу, я не знаю, що мені робити. Весь спокій мій, який дав мені 
ліс, зчез. Я готов їхати в Женеву, але чого? Що я поможу тобі? Чим помог-
ти? Чим? Я нічого не можу придумать. Поламать себе? Для чого? Для того, 
щоб ти мучилась, бачучи це? Сховать же я не зможу. Чи потрібно?

Ну, буде. В. В.»
А Люся в той же день ще раз писала йому, що рішилась на смерть.
«…Я ж тобі зла не зробила, Володя, могла зробить як би родила, 

но цього ж не буде. Проклинать нема за що. Що могла, те і дала. Віддам 
ще життя. Хіба мало? Може, хоч тоді повіриш, що є ще люди на світі, ко-
трі уміють любить. […] Вибач, що нарушаю твій спокій, але це вже кінець. 
Прощай, пиши ж».

Очевидно, одержавши цього листа, Винниченко поїхав-таки в Жене-
ву. Мабуть, умовляв її відмовитись від свого плану. 26 серпня він писав їй 
по дорозі з Женеви: «Судячи по тому, як ти себе держиш і говориш, твоя 
постанова не є рішучою. Глянь же прямо і не муч себе, не гіпнотизуй, а зо-
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Антонина. Ва-а-сю!
Бурчак (зовсім сконфузившись). Ну, так… Хм! Я хіба для того… 

так сказать… (Одходить і сідає на перший сті лець, витираючи доло-
нею лоб і ніяково усміхаючись).

Орися (до його). От бачите, світове питання, знов на моє вийшло. 
Ніколи не треба робить по принципу, а так, як хочеться. От і зробили!..

Бурчак (вмить схоплюючись, рішуче). Я, так сказать, з поваги 
до хазяйки дому. Але, коли хочете, моє щире ба жання з такими доб-
родіями… зовсім не встрічатись. (До Кривенка). Да, це я вам говорю, 
добродію.

Кривенко (спокійно роздивляючись на його). Я вас образив чим-
небудь?

Антонина (злякано). Панове! Що таке? Семене Пет ровичу!..
Бурчак (до Кривенка). Ви образили… людську поряд ність. Ви 

самі чудово знаєте… Бувайте здорові! (Незграбно всім уклоняється, 
поспішно повертається і біжить в двері Антонининої кімнати).

Орися. Ха-ха-ха! Куди ж ви? Не туди! Господи, чисто все споганив сам.
Бурчак (одчиняє двері, але зараз же одступає назад і, ще більш 

змішавшись, з жалкою посмішкою бурмоче). Pardon… Не в ті двері… 
(Хоче йти в другі).

всім одкинь її! Тоді ти зможеш останній час спокійно (більш-менч) виноси-
ти дитину. Навіщо непотрібні, безпідставні стра дания».

Люся ж у той самий день писала Винниченкові:
«Мій милий, любий, рідний Володінька, заспокойся, мій хороший, од-

кинь думки про мене. Я всіма силами постараюсь жить. Не думай більше 
про це. Прости мене! Я замучила і тебе. […]

Я так зтомилась, так зтомилась, Володя, та ще в таких обставинах 
жить, як я зараз живу: пошлость, гадость і таке одиночество. Тяжко, неви-
носимо тяжко. Заспокойся ж, мій любий, я не хочу мішать тобі жить. Поста-
райся сам, щоб я тобі не мішала. Поменьче думай про мене, але пам’ятай 
завжди, що у тебе є людина, для котрої нема нічого, чого б вона для тебе 
не смогла зробить, тільки покинуть ні Олі, ні будучої дитини не можу. Тіль-
ки цього, а більш нічого я собі не уявляю, чого б я не зробила».

Пише, що їй цікаво знати всі подробиці його життя, «але молю тебе, 
заклинаю всім святим, ніколи не насилуй себе. Цим ти мені даси тільки 
більше мук».

А тепер звернемося до п’єси «Memento». Що спонукало В. Винничен-
ка до її написання? Може, Чикаленкова думка в одному з листів, що най-
краще у Винниченка виходять твори, написані з реального життя. А свою 
тогочасну ситуацію він міг небезпідставно вважати досить драматичним 
сюжетом, гідним художнього втілення. А може, його нав’язлива ідея бути 
вірним принципу «чесності з собою» підштовх нула до того, щоб так від-
верто оприлюднити свої тогочасні емоції, хоч, як писав у листі до Люсі піз-
ніше, вже після смерті сина, знав, що це прискорить їхній остаточний роз-
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Орися. Почекайте. Куди ви? (Бере його за руку). Ви зробили дуже 
чесно, благородно, принципіально, але тікать нічого. Замість того ви 
підете зараз зі мною готувати чай. Там ми все розберем з погляду сві-
тової моралі, а потім ви підете в крамничку за сахаром, бо в нас не-
має…

Бурчак. Ні, Орисю Михайлівно, я не можу, я повинен…
Орися (строго). Ну?.. Нічого ви не повинні. Нічого! Ходім. А то сер-

дитись буду. (Бере за руку і веде в Антонинину кімнату).
Паша встає і демонстративно іде слідом за ними. Всі троє вихо-

дять.
Антонина (винувато, з ніяковістю). Вибач, Васю, я зовсім не спо-

дівалась… Він дуже хороший, тільки… я не знаю… Ти його вce-таки 
обидив.

Кривенко (хмуро-байдуже). Дурниці, кинь… Ну, слу хай, я зараз 
піду, хотів тобі щось сказать.

Антонина. Так швидко ідеш?
Кривенко. Ну, Тосю, ти ж сама розумієш, що я не можу з ними зо-

ставатись. І тобі неприємно, і їм, і мені. (Встає і ходить. Зупиняється). 
Слухай, є ще один вихід.

рив (може, на це й розраховував?), знав, що небагато знайде прихильни-
ків, і приятелі будуть дивитися на нього з жахливим підозрінням. Перепле-
лися, мабуть, різні мотиви.

7 січня 1909 року Винниченко писав Чикаленкові, що на днях послав 
до «Вістника» свою нову п’єсу і хотів знати його думку про неї. «Коли й 
Вам цікаво прочитать, то візьміть у «Вістн[ику]», прочитайте й напишіть 
мені всю щиру правду. Може, хоч тепер Ви побачите, що чесність з собою 
є як раз не те, що думають крітіки та й Ви з ними. Звичайно, я не сподіва-
юсь, що Ви згодитесь з п’єсою, але я хочу чути Вашу оцінку всього твору».

Хоч Винниченко не пише, про яку саме п’єсу йдеться, без сумні-
ву, мова йшла про «Memento». Винниченкова поштова картка, написана 
7 січня 1909 року, надійшла до Києва 29 грудня 1908 року (Винничен-
ко, живучи в Європі, датував свої листи новим стилем, а Чикаленко — ста-
рим), а 31 грудня Чикаленко відповідав з властивою йому відвер тістю: 
«Тільки-що прочитав Вашу пьєсу і по просьбі Вашій пишу про неї Вам. Але 
що писать? Я почав її читать голосно в своїй родині і дві дії публіка ще сяк-
так слухала, а за третєю вже почали мої слухачі перемовлятись, щось зо-
всім стороннє говорить, а коли я спитав — може, перестать, то всі сказа-
ли, що досі слухали тільки з чемності, а далі вже не можуть. […] Простіть 
за щирість, але мені боляче за Вас, за наш театр, за ввесь наш рух. Андре-
ев написав чудову пьєсу, яка вже з місяць по всіх городах йде мало не що-
дня; заробляє на ній величезні гроші, а Ви, наш найбільший талант, пише-
те якусь нудоту, нікому не потрібну публіцистику, та ще таку стару, яку ще 
Спарта практікувала. Якби у Вас не попсувався б якийсь там гвинтік, то Ви 
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Антонина (хрипко). Який? (Прокашлюється й го лосніше повто-
рює). Який?

Кривенко. Ти кажеш, що життя своє можеш віддати, аби заспоко-
їть мене?

Антонина. Ну?
Кривенко. Ну, я цього не хочу… А ти… (пауза) ти віддай мені дитину.
Антонина (вся стрепенувшись). Що-о?
Кривенко. Віддай мені мою дитину…
Антонина. Твою дитину? Твою? Вона твоя?..
Кривенко. Моя і твоя.
Антонина. Його дитина! Хм!.. Отдать йому дитину… Господи! Та як 

ти смієш мені це говорить! Щоб я віддала свою дитину, яку виносила 
в муках… Його дитина!

Кривенко. Не даси?
Антонина. Та ти на шматки мене ріж, і я не віддам її тобі! Господи! 

Його дитина… Ха-ха-ха! Твого в неї нічого! Чуєш? Це — моя дитина! 
Щоб мати віддала свою дитину кудись… кудись… Боже!

Кривенко. Я — батько її.
Антонина. А я — мати.
Кривенко. Так не даси?

могли б написать досі багато гарних пьєс, які оживили б наш театр, під-
бадьорили б дух у всієї нашої суспільності і самі заробили б, може, вже 
на власну дачу. А Ви чи з упертости, чи не знаю з яких мотивів, хочете бути 
«чесним з собою» і хочете сій суспільносте довести сей принціп, власне 
хочете одкрить давно одкриту Америку.

Правду Гоголь сказав, що коли у нас з’явиться талановитий чоловік, 
то або пьяниця горький, або такі «рожі» корчить, що аж страх бере! Ви, ви-
бачайте, корчите навіть не оригінальні «рожі». Публіцистику Вашу практі-
кували ще спартанці, а простужував дитину в вікні ще Габріель д’Анунцю, 
правда, з инших мотивів.

Коли Ви ще не мали наміру нас учити, тоді Ви писали талановито, ху-
дожественно і, справді, научали познавать життя, а коли заходились про-
повідувать, то пішла така нудота, що тільки з поваги до Вашого імени 
люде читають». На полях цього листа Чикаленко дописав: «Один мій при-
ятель, прочитавши Вашу пьєсу, сказав: «Один у нас єсть талант, та й той, 
на жаль, «чесний з собою»».

Пишучи ці рядки, Чикаленко, безумовно, не знав, що Винниченко 
був настільки «чесним з собою», що відобразив у п’єсі власний досвід. 
Нас же, в даному разі, цікавить не стільки художній рівень твору, скільки 
те, як у ньому відображена психологія автора, його ставлення до життєвої 
ситуації, в якій він сам опинився, до жінки, яка мала народити небажану 
йому дитину, як поява п’єси відбилася на стосун ках Винниченка з Люсею 
Гольдмерштейн.

Сюжет п’єси зводиться до того, що через кілька місяців після на-
родження дитини Антонина не без вагання вирішила піти з прияте лями 
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Антонина. Та з якої речі я маю давать її тобі? Чого?
Кривенко. Того, що… (Підходить ближче до неї). Слухай, Тосю, 

тільки не хвилюйся… Побалакаймо спокійно. Вислухай мене уваж-
но і хоч раз ввійди в моє становище. Ти знаєш, як я дивлюсь на ді-
тей. Це — питання мого «я». Щоб мати дитину, я повинен жити з нею. 
Жить же нам разом обом після всіх наших кошмарних непорозумінь, 
після всіх стра ждань — просто неможливо. Це буде пекло і для нас, 
і для дитини. Обмежитись же тим, що давать тобі грошей на ди тину, 
як роблять «порядочні», я не можу. Не можу, бо цим піду проти само-
го себе. Далі… Довірити тобі дитину я теж не можу. Почекай, вислу-
хай же спокійно… Ти — людина хоро ша, ідейна, з гарними змагання-
ми, але… те, що я хочу дати своїй дитині, те — чуже тобі. Я хочу зро-
бити її, перш усього, чесною з собою, хочу зробить вільною од ста-
рого, зайвого, хочу скинуть з душі її лахміття пережитків, які заважа-
ють вільно рухатись. Хочу через те, що дитина — це я, продовже ний 
в глиб будучого… (Антонина хоче щось сказати). Поче кай. Крім усьо-
го, ти — занадто м’ягка, непристосована до боротьби за життя, тобі 
в теплиці б жити, там би ти була бадьора. Ти з панської сім’ї, до пра-
ці не звикла, я ж хочу, щоб моя дитина тільки в праці, тільки в затвер-
дженні себе, свого «я» в світі шукала смислу життя. Як же ти можеш 

до театру, залишивши на кілька годин дитину на знайому дівчину Пашу. 
В цей момент появився Кривенко, поскаржився на те, що він голодний, 
попросив Пашу купити йому що-небудь поїсти. У відсутність Паші Кривен-
ко розпеленав дитину і виставив її на мороз біля відчи неного вікна. Ан-
тонина повернулася, не пішла до театру, побачивши, що дитина вся го-
рить і запідозрила, що Кривенко щось їй заподіяв. Через кілька днів ди-
тина померла.

Так було в літературі. А як у житті? Повернемося до листування 
Винниченка і Люсі, яке ми перервали у той момент, коли Винниченко 
виїхав з Женеви, де Люся залишилася чекати родів, пообіцявши йому 
в листі, надісланому навздогін, що добровільно з життя не піде. Ще буде 
нагода порівняти окремі місця цих листів з текстом п’єси.

Винниченко переїхав до Парижа. Очевидно, обіцяна Чикаленком до-
помога посіяла надію, що зможе розірвати зачароване коло. У нього по-
ліпшується настрій, з’являється бажання працювати. В одному з перших 
листів, надісланих Люсі з Парижа, він писав: «Робить! Це єдине, за чим 
жалкує, до чого рветься моя душа. Робить, як колись, як колись, обгорну-
ти душу димом образів, думок, мрій, забувати про час, про шум, про світ і 
плакать, і сумувати, і сміятись самому на самоті». Він пише, що шле Люсі 
50 франків, радить їй брати акушерку, обіцяє, що через місяць матиме 
для цього гроші.

Та гроші поступили не так швидко, як він сподівався, і в нього виник 
сумнів: чи одержить їх взагалі. В іншому листі писав: «А з України не чуть 
все-таки нічого. От буде історія, як у того добродія тільки слово буде тепле. 
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на вчить її цьому, коли сама ніколи не працювала? Так я, Тосю, думаю, 
в цьому зійшлись всі мої бажання, всі виводи з мого досвіду і роз-
бить це — значить розбить весь мій світогляд. У тебе нема цих ви-
страданих виводів, ти не шукала, тобі легше уступити. Уступи ж мені, 
Тосю…

Антонина (понуро дивиться в одну точку. Помалу і тихо). Вихо-
дить, я така нікчемна, що мені не можна дові рить дитину?..

Кривенко (нетерпляче). Ах, Тосю, навіщо говорить пусте? Я ж кажу 
тобі… Фу ти, чорт!.. Все казав, як об стінку горохом… Слухай же, 
не через те, що ти…

Антонина (вмить починає ридати). За що ж це, за що? Навіть… 
це однімають… Довірить не може… Дитину його… Його дитину… 
(Раптом злякано). Дай швидше води! Ха-ха-ха!.. Дитину… Ха-ха-ха! 
(Істерично регоче).

Кривенко (поспішно підходить до неї, садовить на канапу). Тосю, 
Тосю, голубко, не треба…

Вбігає Орися.
Орися (стурбовано). Що таке?
Кривенко. Води! Швидше!
Орися. Та що з нею!?

Від Горького також дістав листа. Пише, що зараз нічого певного 
про видання моїх книжок не може сказати, бо жде компаньона Пятницько-
го. Через тиждень-два буде відомо. Як мені це неприємно, ти можеш собі 
уявити. Я певний, що він одмовить. Не так мені неприємно, що не буде 
надруковано, як те, що про це балакають, і я сам навіть всім казав, що 
«Знаніє» видасть мої твори. Виходить, я хвастав і брехав. Бо хто ж пові-
рить, що Горький може прийняти, а потім одмовитись? Так мені це непри-
ємно, що я місця собі не знахожу. Якби міг, повернув би все назад. Та вже 
пропало!»

Люсині листи другої половини вересня сповнені скарг на пога-
не самопочуття, на одинокість, турбот про його здоров’я. Вона радить 
йому не припиняти «вприскування», звернутися до професора за кон-
сультацією. Грошей з Капрі вона так і не одержала, залишилася зовсім 
без коштів, а треба платити акушерці. На його запитання, коли будуть 
роди, відповідала, що трудно точно сказать, але з 10 жовтня вже треба 
ждати щодня.

А в поштовій картці від 3 жовтня висловлює радість від того, що йому 
краще. «Який ти хороший. О будь прокляті всі ті люди, котрі хоч один ко-
мок грязі кине на тебе». 5 жовтня вона пише, що відчуває сильні болі, лі-
карка каже, що «дуже велика дитина (мабуть, в тебе, Володінька)».

У листі від 13 жовтня турбується, що кілька днів від нього немає лис-
тів. Грошей з Капрі не одержала, на пошті сказали, що треба ждать. «Ма-
буть, поки чоловік не вернеться з отпуска, нічого не буде, а це тільки через 
місяць». Наступного дня відповідає на його лист, в якому радіє, але разом 
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Вбігають Паша і Бурчак.
Паша. Господи! Що тут таке?
Кривенко (холодно, жорстко). Дайте води. У неї істерика. (Повер-

тається, бере з стільця свій бриль і вихо дить).
Антонина. Дитину його! Ха-ха-ха! (Скрипить зуба ми).
Паша (вслід Кривенкові, гнівно). Мерзавець!

РОЗДІЛ II
Там же. В кімнаті Антонина, Орися і Паша. Антонина лежить на 

канапі. Паша готує чай. Орися сидить за піаніно і бере акорди. Зачіска 
у неї скудовчена, вихраста, але лице сумовито-задумливе.

Антонина (спираючись на лікоть, до Паші, піднятим тоном). Не-
правда, Пашо, неправда! Боже, як ви його не знаєте! Ви розумієте, 
що він… Ах, коли ж ви нічого не знаєте!

Паша (уперто). Я знаю, що він — непорядна людина.
Антонина. Пашо! Ви не маєте права так говорить! Не маєте!
Паша (так само). І його спокій тепер — неправдопо дібний. При-

ставляється… Пашка сказала, а тепер ша! Вона мовчить.
Антонина. Чого неправдоподібний? Чого? Хіба він не може заспо-

коїтись, примиритись зо всім цим?

з тим і турбується, що він голодає без грошей. У неї також грошей немає, 
пише, куди витратила ті, що він прислав. До всього — захворіла донька.

Винниченко писав Люсі 15 жовтня, щоб не йшла до родильного бу-
динку, а звернулася до акушерки. «Неодмінно! Цими днями я пришлю 
тобі 110 фр. Хоч би мені довелось повзать на колінах перед ким попало, 
а добуду ці гроші і пошлю тобі. Потерпи трохи. Може завтра, не знаю ще. 
У мене в данну хвилину нема стільки, щоб послать, але зараз іду шукать. 
Тільки пиши щодня мені, як себе почуваєш і як здоров’я. А головне, не па-
дай духом і знай, що я всею душею хочу помогти тобі, всею душею почу-
ваю твоє становище. Будь же твердою, моя хороша! Міцно обнімаю й ці-
лую тебе. 

В. 
Пиши щодня хоч два слова.
Люсінька! Пришли мені «Дізгармонію» і «Дзвін». Мені дуже потрібні ці 

книжки. Буду дуже вдячний.
Цілую Олю. Бідна Коляска. Що з нею? Може, не так уже серйозно?»
Того ж дня він пише, що послав 110 франків, радить не давати ніяким 

прачкам, 10 франків залишити на життя, останні берегти для акушерки. 
«Гроші ці я добув несподівано і нечесно трохи, себто з погляду всіх нечес-
но, а з мого — не зовсім, бо иноді (як в даному разі) всякі установлені прін-
ціпи можна нарушить. Я це й роблю, хоча, правду казать, не з легким сер-
цем. Ну, та чорт його бери і прінціпи, аби ти не мучилась зайво».

У відповідь Люся писала 18 жовтня, що з тих грошей, які він вислав, 
заплатила за квартиру, бо боїться, що хазяйка відмовить. Просить його 
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Паша. Пашка сказала. А вам хвилюватись недобре. Ляжте.
Орися (шумно вдаривши по клавішах, встає). Плюньте! «Пашка, 

ша»! Тосю, заспокойтеся…
Антонина. Я не можу заспокоїтись, коли так неспра ведливо…
Орися. Е! Справедливо, несправедливо… Він вам сам скаже, що 

це пусті розуміння… Ша! Давайте холостяцький чай зробимо! Зараз 
прийде Світове питання, пошлемо його за коньяком, цигарками. Це ж 
ваша ідея, Тосю. Хочете?..

Антонина (зразу задумавшись, прудко стріпується. Надзвичайно 
весело, піднято, безжурно). Давайте! (Схоп люється). Все одно! Да-
вайте холостяцький чай. Це буде разом і дівичий вечір…

Орися. Хто ж заміж виходить?
Антонина. Я! (Сміється). Ох, який я сон бачила! Уявіть: широке 

поле і дорога. А на дорозі стоїть хрест і, знає те, чорний-чорний весь. 
А на йому фата. Я підійшла до його, а він, розумієте, взяв і делікат-
но так скинув шляпу і укло нився мені. І вже не хрест, а… Ну, Пашо, 
швидше там чай!

Орися. А хто, Тосю? Хто ж то був?
Паша (насмішкувато-сердито). Звичайно, Кривенко.
Антонина. Ну, дурниці! Це ж сон…

більше не слать грошей. А 22 жовтня з образою пише, що більше йому 
писати не буде, бо він їй не відповідає. Напише вже після родів.

23 жовтня Винниченко надіслав Люсі поштову картку такого змісту:
«Люсінька, мене, справді, дуже неприємно вразило, що ти витра тила 

гроші. Якби я знав, не посилав би (слово затерте — Н. М.), а якраз в той 
час, як треба було б іти до акушерки. Хазяйка з квартири не вигнала б. Ну, 
та вже тому не поможеш. Якби акушерка згодилась другу половину взять 
тижнів через два, то йди неодмінно до неї, тижнів через два я зможу ще 
прислать. А зараз нема.

Щодо твоєї поради їхать в гори, Люся, то це річ неможлива, в мене 
нема і не буде стільки грошей, щоб переїхати і вмоститься. Це одне. Друге 
ж те, що зімою в горах без людей я ще гірш нудитимусь. А книжок де я ві-
зьму? Та й чого ради? Для одного повітря? Смішно ж думать, що одним 
повітрям можно вилічиться. Ні, Люся, годі про мене й балакать, я сам собі 
вже надокучив. Тепер мені трохи краще, потрохи берусь до роботи, то й 
рипатись нічого. Сам всьому винен. Що не часто пишу, голубко, не нарі-
кай, иноді мені важко буває дві минути сидіть, все лежу. Цілую Олю. Міц-
но обіймаю тебе. Володя.

Книжки всі дістав, дуже дякую.
Люсінька! Якщо тобі це можливо тепер зробить як небудь, то пришли 

мені пальто моє і шапку, бо холодно дуже. Коли це трудно зараз зробить, 
то нехай потім, як буде більше грошей і фізичної можливості. […] 

Від Горького ні слова… Я вже плюнув на цю справу, хай їй чорт, тільки 
дратуюсь даремно.

Бувай, моя хороша!»
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Паша (раптом). Тільки я ось що скажу. Я з ним лаятись біль-
ше не буду і руку подавать не буду, але знайте, що я це роблю тіль-
ки для вас, Тосю. А йому скажу все-таки, що він приставляється, і що 
я не вірю, щоб він міг буть таким спо кійним. Ну, і ша! Пашка замовкла.

Антонина. Ну, годі! Давайте грать, співать, танцю вать!
Паша. Ну, да, «танцювать»… Ляжте краще, а то за акушеркою 

прийдеться бігти після танців.
Антонина. А може, за попом, звідки ви знаєте?
Орися (пильно вдивляється в Антонину. Підходить до неї, ніж-

но обіймає і садовить на канапу). Ляжте, Тосю, не можна, можна й 
без танців…

Антонина. Ну, чого там! Все одно!.. Знаєте що? Заспі вайте «Коли 
розлучаються двоє». Добре? Я ляжу і буду слухать. Ганна самовар 
принесе. Бурчак прийде. Він — комік. Господи! Які вони смішні, ці 
мужчини закохані…

Паша. Ідіоти!
Антонина (до Орисі). Слухайте, Орисю… Ви могли б стратить собі 

життя?
Орися (уважно зиркає на неї). Що вам такі питання приходять 

в голову?

28 жовтня Люся шле детальний звіт, куди потратила гроші, й пише, 
що тепер немає чим заплатити ні за родильний будинок, куди треба пла-
тити наперед, ні акушерці. Надіється, що, може, акушерка поче кає, лікар-
ка обіцяла з нею домовитись. Турбується, що буде з нею після родів.

Винниченко 30 жовтня послав їй 40 франків, писав, що більше 
не може. Якщо добуде, вишле ще. Просить писати.

31 жовтня Люся повідомила: лікарка сказала, що роди може ще бу-
дуть днів через 10. Винниченко в листівці від 6 листопада заспокоює її, 
питає, чи є в неї гроші, і зауважує: «Признаюсь, у тебе якось розпливають-
ся гроші. Я певний, що і цих 40 фр. вже немає».

Хлопчик, мабуть, народився 9 листопада, бо 8 Люся ще писала, що 
12 годин мучиться, а 13-14 пише, що була однією ногою в могилі, три дні 
не було молока, тепер їй уже краще, молоко з’явилось, хоч і небагато. 
«З записом дитини ужасна історія. Не можу зараз писать. Хлопчик такий 
кріпкий і здоровий, похож на тебе. Мій любий Володя, і собі погано і безу-
мно боляче за тебе. Сина теж назвала вже Володя».

В іншому листі у ці ж дні: «Син не кричить, як сама здорова дитина. Це 
така страшенна радість, що ни що ни сравниться. Такий славний хлопчик 
і рішуче весь в тебе: овал лиця, голова, ну все, на мене ні каплі. Якби ти 
знав, яке у мене почуття, як воно лежить біля, і я його годую, а воно тягне 
так міцно з полним правом, що це його. Моє голубятко, воно вже таке до-
роге для мене». 18 листопада Люся жаліється, що 5 днів від нього нічого 
немає, і далі: «Ти пишеш, що дитина стільки ж твоя, як і моя. Ні. Ти навіть 
і не питаєш за неї. Може б ти хотів і не можеш, то і не насилуй себе, тобі 
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Антонина. Так… Ви така весела раз у раз, бадьора… Це, мабуть, 
не так страшно… Ет! Дурниці… Заспівайте, Орисю. Паша, будь ласка…

Орися. Ляжте, тоді заспіваємо. Бог уже з вами…
Антонина. Добре. (Лягає). Ну, от, уже лягла. Тільки з акомпанемен-

том, Орисю.
Орися. Добре. Пашо, йдіть. (Сідає біля піаніно й за думливо бере 

акорди).
Паша (бурчить). Всякі сентиментальні дурниці спі вають… (Підхо-

дить). Ну?
Орися (грає й починає): Коли розлучаються двоє…
Паша (вступає):
Коли розлучаються двоє,
За руки беруться вони
І плачуть, і тяжко зітхають,
Без ліку зітхають сумні.

(Обидві разом).
З тобою ми вдвох не зітхали,
Ніколи не плакали ми,
Той сум і ті тяжкі зітхання
Прийшли до нас згодом самі.

ж буде краще. Я тебе колись питала, що куди приписать її, що предпри-
нять, як родиться, ти сказав: «роби, що хочеш». Я думала, що поки я можу 
її вписать в свій паспорт і годі, а потім мені хто небудь усиновить. Припи-
сать було треба неодмінно, бо тільки 3 дні можна не записувать, а то 100 
фр. штрафу. Потребували брачне свідетельство, записали адрес і зва-
ніє чоловіка і тепер він, мій мальчик, формально записаний як син Голь-
дмерштейна, і розуміється, це впи шеться і в мій заграничний паспорт, до-
бре ще як не увідомлять чоловіка. От тобі і твоя дитина. Якби ти її почував 
своєю, Володя, ти б не міг так байдуже до цього віднестись, бо це не шут-
ка, це дуже серйозно. Тепер треба як милості просить у Гольдмерштей-
на, щоб він дав офіційне розрешеніє усиновить його. А як Гольдмерштейн 
до цього віднесеться, це невідомо ще. Можна ждать всього. Що зараз 
предпринять, не знаю. Йому треба писать швидче, бо до нього можуть 
дойти слухи, і він тоді подивиться як на подлость, що я чужу дитину запи-
сала на його ім’я». А Винниченко писав їй у цей же день:

«Люсінько, голубко моя, ти вже, мабуть, там турбуєшся про мене, що 
довго не пишу тобі. Весь час почував себе якось погано, а до того ще й 
писать зовсім не міг, бо все в очах розпливається. Ось і зараз хоч і пишу, 
а майже нічого не бачу, що пишу.

Крім того, тут була сім’я Антоновичів і все не могли вибратись з Па-
рижу, так що, бувало, цілі дні десь таскали мене. Приходив додому такий 
зтомлений, що просто падав. Ну, та во всякому разі, сподіва ючись, що ти 
нічого особливого не уявляла. Я дуже радий, що тон твоїх листів став ин-
чим: спокійнішим, більш твердим, навіть сказав би, бадьорим. Дуже мене 
це радує, тим більше, що мені зараз, (як і звичайно) не дуже гарно. 
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Антонина непорушно слухає. Часом кусає губи, гірко посміхаєть-
ся, вору шиться і знову застигає. При кінці співу стук у двері.

Антонина (схвильовано схоплюється). Ввійдіть!
Орися. Ура, Бурчак! Ввійдіть же!
Входить Бурчак.
Антонина (розчаровано, помалу лягає знов).
Орися (до Бурчака). Слухайте, ви — хімія! Я вам раз сказала, щоб 

ви ніколи не ждали, щоб вам кричать другий раз. Що це таке?!
Бурчак (ніяково). Їй-богу ж, не чув… Уже навмисне слухав і нічо-

го… Спів чув. Драстуйте.
Орися. Ну, добре! Драстуйте. На цей раз ми вас по караємо тільки 

пляшкою коньяку. Моментально голоблі назад і марш за коньяком! 
У нас холостяцький чай. Здається, лимони потрібні до коньяку? Як, 
Тосю?

Антонина (з сміхом). Ну да, ну да! Лимон, сахар… Цигарок теж. 
Цигарок обов’язково!

Орися. Чуєте? Лимону, сахару і обов’язково цигарок. Раз-два. 
Кругом марш!

Бурчак (здивовано). Чекайте… Навіщо ж це? Ви буде те пить?
Антонина. Ха-ха-ха! Фізіономія яка у його!

Як же ти, голубко, повинна дістати гроші в декабрі тільки? Хіба не в но-
ябрі? Я весь час так думав. Напиши мені неодмінно, які в тебе є платежі, 
скільки в тебе зараз грошей, скільки сподіваєшся мати. Зараз же напиши 
і якомога точно й докладно. Квартири поки що своєї не міняй, я приїду в по-
чатку декабря і тоді побачимо, де і як шукать. Я приїду, щоб пожить тижнів 
два з тобою і сином. Більш у мене ніяких діл в Женеві немає. Чи можна буде 
мені жить в тій кімнаті, де Оля? Я тепер все-таки трохи спокійніший став, 
то може якось уживусь з шумом. В день, коли буду хотіть робить, а дома 
не можна буде, ходитиму в бібліотеку. Добре, хороша моя? Напиши тільки 
без церемоній, може, я в чому стісню тебе, то так і скажи. Пальто я дістав 
учора, дуже дякую. В плащі вже зовсім неможливо ходить, дуже холодно. 
Дав почистить і поправить. Роблю зараз невеличку роботу, може, скінчу 
скоро, то ще й грошей (карб. 50-70) зароблю. — Про ті 100 фр., що я раз 
послав тобі, можу тепер сказати тобі. Я їх просто украв в «Укр[аїнської] гро-
мади в Парижі». Тепер уже повернув їх, а тоді почував себе дуже кепсько,
бо товариші вже замітили, що в мене нема доручених мені грошей. Дуже 
я потерпав, але тепер минулося. — Я певний, що ти вже написала мені 
листа з докором, через що мовчу. Прохаю, голубко, прощення ще раз 
і міцно обнімаю тебе. Сина і Коляску цілую гаряче. В.»

А Винниченко, одержавши листа від Люсі, написаного 18 листопа да, 
так відреагував на нього:

«Мені дуже-дуже неприємно і тяжко навіть, що сина записано на ім’я 
Гольдмерштейна. З якої речі? По якому праву?! Я сам хочу усиновить 
його. Думаю, що ти не станеш мені в цьому на перешкоді. Здається, я маю 
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Орися (до Бурчака, строго і серйозно). Ні, ми хочемо зробити хі-
мічний аналіз.

Бурчак (рішуче). Я не можу йти.
Орися. Це ще що таке? Світове питання! Ви хочете, щоб я зробила 

те, що казала вам колись?
Бурчак. Як знаєте… Це вже… хто його зна, що таке: пить коньяк… 

Антонина Павлівна в такому становищі, а я буду помагать… І взагалі 
я проти всяких алкоголів і… Як собі знаєте. Ви мені вибачте, але…

Орися. Ви принципіально проти алкоголю?
Бурчак. Хоч би й принципіально.
Орися (посміхнувшись). Ага! Ну, в такому разі, виба чайте.
Бурчак. І крім того… Орися. Вибачайте, кажу!
Антонина. Семене Петровичу! Сьогодні у нас дівичий вечір. Зна-

єте, який це вечір? Це коли дівчина виходить за між, то проводить 
останній вечір з подругами.

Паша (серйозно і сердито). Здуріла Орися і виходить за Кривенка.
Орися швидко зиркає на неї.
Бурчак (неймовірно, але стурбовано). Ну да-а…
Антонина (занадто жваво). А ви й не знали? Та не може буть! А я 

думала, що й ви помітили давно… Бідний! Ідіть сюди, будемо вдвох 

право на це. І ти нічого Гольдмерштейну ще не пиши, хай я приїду, ми об-
судимо всю справу. Якихсь два-три тижні можна ще підождать. 

Ти пишеш, щоб я зразу писав, що я думаю про це. Що ж я можу напи-
сать? Син мій, я його батько і я хочу, щоб він, справді, був моїм зо всіх бо-
ків. Що треба для цього робить при таких несподіваних обставинах, я ще 
не знаю. Але, обміркувавши, думаю, що вихід знайдеться. Не знаю, чого 
тобі хочеться, щоб я одповів і якої инчої одповіді ти ждеш від мене. Вза-
галі, Люся, ти не кидаєш своєї привички натякать і тайно ждать того, чого 
тобі хочеться. Говори ж, нарешті, зо мною отверто і прямо. 

Що до моєї любови до сина, то я тебе раз назавжди прохаю ніяких 
докорів не робить. Чи люблю я його, чи ні — про це ти судити не можеш. 
А тим паче по таким данним, які ти маєш.

Тижнів через два я, як і писав уже тобі, приїду в Женеву. Все роз-
берем, побачим і щось придумаєм. А тепер з цього приводу не вчиняй. 
Я тебе дуже прошу про це.

Знов ти жалієшся на одиночество, на покинутість. Я можу співчу вати 
тобі, але, Люсінька, повторю знов те саме, що говорив не раз: ти сама 
вин на в цьому. Не треба тікать від людей, не треба загортаться в себе. Ти 
весь час робила це, а тепер жалієшся, що нікого не маєш близького тобі. 

Чи, може, ти натякала на мене? Ти не раз писала мені з докором, що 
я маю круг себе людей, веселюсь, а ти сама та сама.

Я знаю, що мене всі судять за те, що я покинув тебе, і ти сама разом з 
ними осуждаеш, але я себе не осуждаю і цього досить мені. Не подобаюсь 
я цим кому небудь, що ж робить, я волію подобатись собі, а потім другим. 
Ну, та про це ми не раз балакали.
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горювать… Він не вірить! Ха-ха-ха! Орисю, він не вірить, скажіть 
йому…

Орися похмурюється, підходить до дзеркала і мовчки поправляє 
зачіску.

Паша. Хай не вірить, йому більш нічого не лишається робить.
Бурчак. Ну-ну, мовчіть ви там… Все одно не повірю… (Поглядає 

на Орисю).
Паша. Не вірте. Хтось вас просить вірити…
Орися (обертаючись від дзеркала і прямуючи до две рей у сіни, 

звертається до Антонини). Так, значить, коньяку, лимону, сахару і 
більш нічого?

Бурчак (з ніяковістю). Орисю Михайлівно, куди ви?
Орися не дивиться на його, мов не чує.
Антонина. І цигарок же, Орисю! І знаєте що? Купіть ще чого-не-

будь солоного або кислого, дуже кислого… Добре, голубонько? 
У вас гроші є?

Орися. Є.
Бурчак (мнеться, підходить до неї). Орисю Михай лівно!
Орися (холодно). Чого вам?

Я вгадав, що ти напишеш мені докірливого листа за моє мовчання 
кілька днів. Як я знаю тебе! 

Ех, Люся, біда з тобою, як ти мучиш і себе, і других своїми видумани-
ми історіями. Хіба мало тобі реальних страждань. Бідна ти голубка моя!»

Люся — Винниченкові 21 листопада, з болем відреагувавши на ці до-
кори:

«За віщо ти так оскорбляєш мене, Володя? Яке маєш ти право гово-
рить, що я поступаю не одверто і прямо, а тайно до чогось підходжу. І ти 
кажеш навіть, що це так завжди. Мене дорікаєш в нещирості. Про що ти 
говориш? Про що намікаєш? Я не розумію. Чого я хочу? Чого тайно жду? 
Будь ласка, хоч скажи, нарешті. Так же неможливо! Невже я ще мало ви-
страдала? Невже не час спочить? Ти скажеш, що це все жалкі слова, що 
мені подобається розжалоблять себе саму, як уже і казав. В нелюбові 
до дитини я тебе не дорікала і ніколи не дорікатиму, хоч би ти її і справді 
не любив. Про це мені судить неможливо, ти цілком прав, і потім це зале-
жить не від тебе, принудить себе почувать так, а не інакше, не можна, та 
потім я певна, що ти її любитимеш, так що дорікать я і не могла, ти мене 
не зрозумів, мабуть. Ти кажеш, що тебе всі судять, що ти покинув мене. 
Може й судять, я того не знаю. Та напевне судять. Але я? Володя, тобі 
не сором! Слухай же, я вже казала це не раз і приходиться опять це по-
вторять. Запамятай собі раз назавжди і заклинаю тебе: вірь мені! І ти мені 
не віриш. Клянусь тобі життям моїх дітей — всім, значить, що є у мене, 
ти мусиш тепер мені повірить, що я кажу правду. Як я можу тебе осуж-
дать? За віщо? За те, що у тебе нема бажання бути біля мене? За те, що 
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Бурчак. Я, бачте, зовсім не хотів… зробить вам не приємність… 
Коли хочете, я можу піти…

Орися (скипівши, з гнівною зневагою). Ех, ви! «Можу піти»… Навіть 
цього не видержав! Не треба, сидіть, я Ганну пошлю… (Виходить).

Бурчак (витирає рукавом лоба і замішано усміхає ться). В погано-
му настрої сьогодні Орися…

Антонина (задумливо). Всі, що заміж виходять, в та кому настрої…
Бурчак (пильно дивиться на неї, потім на Пашу, що серйозно ви-

тирає посуд. Помовчавши). З якого ж приводу холостяцький чай?
Антонина (все так же задумливо). З приводу дівич-вечора… 

Останнього вечора…
Бурчак (неспокійно). Та ви жартуєте чи справді?
Паша (сердито). От охота нам з вами жартувать! По думаєш, який 

веселий чоловік… Не мали б кого для жартів вибрать та його…
Бурчак. Хто ж заміж виходить? За кого?
Паша (обурено). Фу ти, причепився! Раз вам сказано: Орися 

за Кривенка! Чули? Ну, і ша!
Бурчак (жалко дивиться на обох). Кумедно… Вона мені недавно 

сама казала, що Кривенка терпіть не може.
Паша. Найшли кому вірить.

ти не любиш мене? Хіба це залежить від тебе? Як я можу осуждать лю-
дину за щирість, за те, що він не насилує себе? Та хіба я прийму те, що 
мені дадуть, ломая себе? Друге діло, як реагую на це. Воно дає мені ве-
ликі страждання, і я не скриваю, але я страдаю від того, що «нема», від 
того, що нема бажання бути біля мене, потреби, щоб я була з тобою. Це 
зовсім інча річь, але як я можу осуждать тебе, я, котра себе ніколи не на-
силує? Я осудила б тебе скоріше, якби ти поступав інакше. Вірь же мені! 
Вірь же моїй щирості, вірь моїм страшенним клятвам, коли мені не віриш. 
Що я жаліюсь на своє одиночество, то це цілком понятно, але не будем 
більше про це балакать, всіма силами постараюсь про це більше не ка-
зать. Маєш повне право лаять мене, як я не сдержусь.

Тепер далі. Ти тепер пишеш: «Мій син! Я його батько, маю ж я право 
на нього!» Що він юридічеськи не твій, в цім ти сам винен. Перш всього 
ти кричав, що ти її знать не хочеш, раз вона від такої матері, потім же, як 
я питала тебе, як поступить, ти казав: «Роби, як знаєш». Нагадувать час-
то я про це не могла, так як не тільки тайно до чогось підходить, а я боя-
лась, щоб ти не подумав, що я тобі навязую свою дитину. Мені було дуже 
боляче, що ти так байдуже до цього відносишся, раз уже примирився з 
фактом, що дитина буде существовать. Володя, пам’ять же у мене хоро-
ша, я все помню. […] Дитина моя! Юрідічески вона буде принадлежать 
также мені. Я всіма силами буду добиваться розвода і усиновлю її сама. 
Помимо того, що я принципіально за те, що права принадлежать мате-
рі, раз вона цього хоче, розуміється. Я слишком вистрадала, щоб не мать 
на неї прав. Помимо того, що ти усиновить не можеш, раз ти нелегальний, 
я хочу, щоб дитина зо всіх боків була моя. Твоя вона постільки, поскільки 
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Антонина (живо). Вона сама сказала? Правда? 
Бурчак. Їй-богу! Я не знаю… Якщо вона жартувала… Але це було 

серйозно… І я…
Входить Орися. Бурчак замовкає і витирає лоб.
Орися. Панове! Знаєте, що я надумала? Треба покли кати Кривен-

ка… Як ви? Тосю?
Антонина (радісно спалахнувши). Звичайно! Тільки я не знаю, як 

Паша і Семен Петрович…
Паша (бурчить). Хоч на шию йому вішайтесь, Пашка сказала.
Орися. А Семен Петрович навіть не піде за ним? Прав да, добродію 

Семене Петровичу?
Бурчак озирається, щось мовчки шукаючи.
Орися. Підете? Та що ви шукаєте?
Бурчак (понуро). Бриль свій… Ні, я його в сінях ли шив… До Кри-

венка я можу по дорозі додому зайти, коли хочете. А то лучче записку 
напишіть. Мені не хотілося б ба лакать з ним… (Старається не диви-
тись на Орисю).

Орися (здивовано). Ви що, сердитесь на мене? (Бур чак мовчить. 
Вона дивиться на Пашу й Антонину). Що ви з ним зробили?

Паша мовчки посміхається.

ти хочеш цього і почуваєш. Напевне у тебе будуть другі діти і матимеш ти 
їх від жінки, котру ти любитимеш і цілком свідомо, а не так як це».

На полі дописано: «Ти кажеш, що ти мене добре знаєш і знав, що я тобі 
напишу листа з докорами. Я не докоряю. А ось я помилилась, я тебе до-
бре знаю і була певна, що ти в такий час будеш мать бажання писать мені 
хоч 2 слова».

Зберігся недатований лист Винниченка до Люсі, який за змістом є від-
повіддю на вищенаведений лист Люсі. Тому подаю його тут пов ністю.

«Хворий я зараз і багато писать не можу.
Ти питаєш мене, ти требуєш, щоб я тобі сказав, на що ти натякаєш 

мені. Зрозумій же, що таке требованиє смішне. Я сам не знаю, на що ти 
натякала, пишучі мені, щоб я якомога швидче писав тобі, як я відношусь 
до питання про сина. Я написав, що хочу звать, і почувать, і мать його сво-
їм сином. Дістаю одповідь і взнаю, що ти сама хочеш усиновить його, що 
хочеш, щоб він був твоїм «зо всіх боків». Узнаю, що я ніяких прав не маю 
на його і не матиму. І це ти все рішила сама раніше. Для чого ж ти тоді за-
питувала мене, як я думаю? Якої ти одповіді ждала? Чого хотіла від мене? 
Здається, раз я усиновляю дитину, то більше нічого хотіть від мене. (Уси-
новить я можу на власне ім’я, здобувши свої документи). Раз я усинов-
ляю, значить, я люблю її, хочу виховувать її, хочу ростить її. Ти цього не хо-
чеш і досить жорстоко й негарно смієшся з мене «а що? твоя дитина?» 
(це ти писала трохи раніше). А тепер підкресливши заявляєш, що дити-
на буде твоя «зо всіх боків». При цьому ти нагадуєш мені слова мої ска-
зані тоді, коли примирення з фактом існування дитини не було. Але я й 
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Антонина. Це — правда! Я краще напишу йому. Я зараз. Почекай-
те. (Біжить до себе в кімнату).

Орися (похмурившись). Світове питання! Що ви дурня строїте! 
Я цього не люблю. Пашо, підіть, будь ласка, зупиніть Ганну, я їй дам 
записку.

Бурчак (хмуро). Я ж можу занести.
Орися (робить знак Паші, та, посміхаючись, виходить). Що з 

вами?
Бурчак (скидає окуляри, кліпає очима і нервово про тирає хусточ-

кою стекла). Нічого… Тільки мені здається, що я не настільки уже… 
не настільки чужий чоловік, щоб ховать від мене таку… таку подію 
в свойому житті. Розумієть ся, я не можу… але… (Вмить). Ви виходи-
те заміж за Кри венка?

Орися (холодно). Ні. Ну?
Бурчак (неймовірно). І не збираєтесь?
Орися. Ні. Ну? (Не зводить очей).
Бурчак (проясняється, одягає окуляри). А Антонина Павлівна 

і Паша так серйозно казали… Це негарно з їхнього боку… (Видно, 
під її упертим холодним поглядом почуває себе ніяково, але не може 
сховати радісно-задоволеної по смішки. Клопотливо озирається, 

тепер скажу: роби, як хочеш, як говорить тобі твоє чуття. Мої бажання й 
хотіння ти знаєш. Сила твоя, а не моя, захочеш рахуватись з моїми бажан-
нями, зробиш так, не захочеш — инакше зробиш. 

Тільки я дивуюсь, навіщо було запитувать мене про все це, раз кате-
горично й рішуче заявляєш, що дитина твоя. Щиро питаю тебе, чого ж ти 
ждала від мене? Навіщо я повинен був одповідать тобі «якомога швидче?» 
Що може зробить моя одповідь, раз дитина не належить мені? Їй богу, 
не розумію нічого! Ти будеш виховувать її, будеш робить з нею, що схо-
чеш, матимеш «право» на все це, вона буде твоя «зо всіх боків». Чудово. 
Ти цього хочеш. Чого ж ти від мене в такому разі хочеш? Скажи просто і 
прямо, я й їй богу не можу догадатись. Я запропонував усиновить її. Ти 
цього не хочеш. Що ж инче я повинен був «якомога швидче» написать? Ну, 
і що ж помогла моя одповідь? І ще ображаєш ся, що я говорю про твоє на-
тякання. Як собі знаєш, а ти просто вередуєш. 

3 грошевими справами треба підождать, зараз я нічого не можу зро-
бить. Приїду, тоді про це і про инче побалакаємо. Побалакаємо також 
про те, чи ти судиш мене, чи ні. Зараз не можу. Цілую сина. В.»

Люся — Винниченкові, 28 листопада 1909 року:
«Боже мій, Володя, за віщо ти мене так мучаєш? Я ще не заспо коїлась 

як слід, від твого останнього листа і сьогодня дістала другий в такому 
ж дусі. Я думала, що ти, тільки будучи хворим, міг написати мені такого 
листа, але бачу, що ні. Що мені сказать тобі? Ти нічому не віриш, якими б 
страшними клятвами я не клялась. Що я зробила? Невже тільки за те, що 
я не хочу, щоб ти усиновлював дитину. Не хочу через те, що хочу, щоб хоч 
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бур моче). Десь мій бриль… Мабуть, в сінях покинув… Ви не сердь-
тесь на мене, Орисю. Мені стало так тяжко, обидно… Давайте я піду 
до його з за пискою, їй-богу! І зараз же прийдемо обоє назад… Мо-
жемо навіть все самі купить. Серйозно!

Орися (чим більше він проясняється, тим більш вона похмурюєть-
ся. Губи стуляються жорстоко і гидливо). Ні, збираюсь. Я збрехала. 
Збираюсь за його заміж!

Бурчак (здивовано). Ви жартуєте?
Орися. Ні трішки.
Бурчак (тихо). Навіщо ви мене мучите? Ну навіщо? Легше вам?
Орися. Легше. Хочу мучить. (Дико, жагуче). Хочу! Я б вас на вог-

ні пекла!
Бурчак. За що?
Орися. Так. І от візьму й вийду за його. Женю його на собі. Він 

не хоче женитись на мені, а я хочу. Хочу! Чуєте? Він буде знаменитим, 
і я його зроблю таким… Я! Він хороший, сильний, з принципами. А ви 
без принципів. Ви, як черв’як без кісток, можна круг пальця обмотать. 
І знаменитим ви ніколи не будете. От вам!

Бурчак (хрипло, здивовано). Вам потрібні принципи?
Орися. Мені ні, а іншим… Ви не зрозумієте…

ця дитина дійсно мені належала і її не могли у мене віднять, як я завжди 
боюсь за Олю. Ти кажеш, що я ще раніше рішила усиновить дитину і ли-
шить тебе «всяких прав» на неї. Невже ти сам цьому віриш? Тоді як я тобі 
писала і прохала «якомога швидче» відповісти мені, як ти відносишся 
до цього питання, я була в отчаянні, мене поразило, що дитину записали 
як сина Гольдмерштейна, я була зовсім слаба і змучена фізічно, не знала, 
що робить, а тут ще ти стільки часу не писав, мені і на думку не приходило, 
що ти, або я можем усиновить, бо я знаю, ти нелегальний, а я не маю нія-
ких прав, пока я жена Гольдмерштейна, правду кажучи, мені нічого і в го-
лову не приходило, що предпрінять і я считала, що я не в праві, розумієш, 
не в праві рішать одна таке серйозне питання без тебе. До родов ти бай-
дуже відносився до цього, потім же я була певна в твоїй байдужості і че-
рез те просила швидче відповісти. Слова ж мої: «а що твоя дитина» я пи-
сала не так, як ти кажеш (боже мій, як не сором!), жорстко і негарно смію-
чись, а з великим болем, що із-за байдужості чужа людина буде мать юри-
дичні права на нашу дитину, і мало що вона може хоч би і із месті зробить. 
Що з тобою сталось, Володя? Ти прямо з якоюсь ненавистю відносишся 
зараз до мене, за віщо?

Ти знаєш, добре знаєш, як я мучилась, не будучи певною: чи буде 
у моєї дитини батько, чи ні, і тепер, зная, що він да є, я б сама добровіль-
но його лішила цього. Дитина стільки ж моя, скільки і твоя. Я тобі тільки її 
нав’язувать не хотіла. Якби ти знав, скільки радості мені дало одне сло-
во «син», як ти його написав. Володя, мій милий, хороший, Володя, що з 
тобою сталось? Ти ж добре знаєш, що могла тільки мечтать, щоб ти по-
міг мені ростить дитину, щоб ти йому був дійсно батьком, щоб воно рос-
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Бурчак. Ні, я розумію. (Мовчить. Понуро, задумливо дивиться вбік).
Орися (покрутивши головою). Фе, як ще погано! (Зі злобною ну-

дьгою потягається).
Бурчак (глухо). Да… Він буде знаменитим. І він справ ді хороший… 

Да, да… Він — сильний. Неправда, він вас теж любить. Це помітно. 
Він буде знаменитим… І не тільки у нас, а і в Європі. Я навіть чув, що 
в цьому році його картини бу дуть виставлені в паризькому салоні.

Орися (пильно дивиться на його. Раптом сміється, підходить 
до його і ласкаво гладить по плечу). Ах ви, голуб чику мій! В паризь-
кому салоні?

Бурчак (не дивлячись на неї). Да. Я так чув.
Орися. Ну, признайтесь, для чого збрехали? Ну?.. (Бурчак мов-

чить). Правда ж, збрехали? Для чого?… Ех, ви! (З сумною ласкою 
проводить рукою по щоці).

Хутко входить Антонина.
Антонина (до Орисі). Ось! (Подає записку).
Орися. Добре. Зараз дам її Ганні: вона поїде трамваєм і за п’ять 

хвилин буде назад (Виходить).
Антонина. Ви чого такий, Семене Петровичу? Не вірте, ми жарту-

вали… Нічого нема, це ми так. Весело нам, от і жартуємо…

ло під твоїм впливом. Хіба ти забув, на що я згожувалась. А тепер, як воно 
уже у мене є, моє маленьке дитятко, котре я безумно люблю, хіба я не піду 
на все рішуче, аби йому було краще. Ти знаєш, що ти для мене був, чим ти 
і зараз зостався, мій мальчик, мабуть, мені ще дорожче, що він вилитий ти. 
Я більше писать нічого про це не буду. Не маю сил. Приїдеш, тоді і поба-
лакаєм. Приїзжай швидче, бо я не знаю, що робить, ця квартира це погі-
бель і для дитини, і для мене. Холод, сирість, я топлю день і ніч. Уже виходе 
на 60 ст. в день. Це ужас прямо. Я ще дуже слаба і до того зтомлююсь, що 
ввечері, як сумасшедша. Я не могла собі уявить такої усталості. Може, ти 
мені поможеш якось устроїться, бо я рискую потерять молоко, від того, що 
дуже стомлююсь і теряю сили, і зараз це сказується на дитині. Я запиваюсь 
молоком, стараюсь їсти, але від усталості нема апетиту. Напиши мені за-
раз же, коли ти приїдеш, в який день і яким поїздом. Обовязково. Дуже про-
шу, а то ти мене можеш застать або за стиркою, або за купанієм і це разгар-
даш — а я цього не хочу. І взагалі, я можу вийти за покупками. Жду тебе, жду 
як рідну, дорогу людину, батька моєї дитини, напиши ж мені хоч слово, що 
ти їдеш не як ворог мій, не з таким почуттям як писав. Володінька, я не жа-
ліюсь, а тільки констатірую факт, я ж зовсім одна, не винна ж я, що мене 
окружають такі продажні душі як Роз[алія] Мойс[еєвна]. Ось вона 2 дня вже 
не заходить, навіть не справилась чи жива я, чи ні, бо приїхала багата по-
друга, уяви, як я жду тебе, хоч ненадовго, спочину душею біля тебе. Ма-
ленький Володя такий спокійний, такий славний, кричить тільки, як мокрий, 
і тоді, як пеленаєш, а він вже їсти хоче. Це щастя така дитина! Як я хочу, щоб 
ти побачив скоріще. В понеділок йому 3 тижні, а ти приїдеш, мабуть, у вівто-
рок, або середу. Пиши ж, Володя. Міцно, міцно тисну руку. Люся».
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Бурчак. Ні, я нічого…
Входять Паша і Орися.
Орися. Через п’ять хвилин буде одповідь. Ганна прийде і подасть са-

мовар… Чого стоїте, Світове питання? Сідайте, щоб усе добре сідало…
Бурчак. Спасибі… (Одходить од піаніно).
Антонина. Знаєте що, панове? Заспівайте «Як умру, то поховай-

те…». Тепер є Семен Петрович, він буде басом…
Орися. От як їй сьогодні співу захотілось! Похоронно го… Ми по-

мирать не збираємось…
Антонина. Ну, я вас прошу, Орисю! Страшенно хо четься… Один ку-

плет. Пашо! Семене Петровичу, починайте. Орисю, сядьте за піаніно.
Орися. Я без нот не знаю.
Антонина. Знаєте, знаєте! Ви вже грали…
Орися (непомітно, але уважно подивляється на неї. Стискує пле-

чима й сідає за піаніно). Які вередливі ці вагіт ні… Я ніколи, нізащо 
не буду вагітною… Ну, Пашо, Бурчак, ідіть, нічого не зробиш. Почи-
найте, хімія…

Бурчак. Їй-богу, я зараз не можу…
Антонина (злякано). Ой голубчику, рідненький, ну, хоч трошки. 

Ну, я благаю вас!..

На полі: «Я ще така страшна: жовта, та погана, не хотілось би, щоб ти 
такою бачив, але що ж робить. Пиши ж коли виїдеш».

Винниченко — Люсі, 30 листопада 1908 року (поштова картка):
«Неділя, вечір. Моя хороша Люсінька! Хотів уже було посилать тобі те-

леграму, думаючи, що з тобою сталось щось погане, що мовчала. 
Виїжжаю я у вівторок увечері, в 7-45 і буду в Женеві 9-45 (у середу 

рано). Їду через Лозанну. Хотів би, Люся, щоб всякі непорозуміння скінчи-
лись між нами. Невже ми не можемо жить без цього? Ти ж сама добре зна-
єш, як я гарно відношусь до тебе, сама знаєш, що ніякої ворожости нема 
у мене, хоча двадцять раз уже могла б вона виникнуть, дякуючи всій цій 
тяжкій історії. Але ти в ній так же й, може, більше страждаєш, ніж я, і я це 
знаю, бачу, розумію і, будучи чесним з собою, не можу почувати до тебе 
якусь ворожість. Ну, будь же здорова. До скорого побачення. Сина й Олю 
цілуй, приїду — сам це зроблю. Про квартиру теж поміркуємо і щось зро-
бимо. Буду у тебе годин, значить, у 10, в середу вранці. Міцно обнімаю і 
стискаю руку. Володя».

Винниченко — Люсі, 1 грудня 1908 року (поштова картка).
«Люсінька! Хотів послати тобі телеграму, що приїду тільки в четвер, 

але склалося так, що до вечора не встиг, а тепер догадався, що вона тебе 
тільки налякає. Через це пишу одкритку і… прошу не турбуватись з приво-
ду мого спізнення. Річ у тім ще, що я помилився в днях, я так і мав виїха-
ти 2-го, а не першого, та переплутав дні. Ну, до скорого побачення. Гаря-
че обнімаю тебе і цілую дітей. Володя.

Вівторок, 1-го, Paris».



118

Бурчак. Хм! От, їй-богу!.. (Підступає ближче, про кашлюється).
Орися (озираючись). Ну? (Грає).
Бурчак (починає). Як умру…
Орися і Паша (вступають).
Як умру… … то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого, 
На Вкраїні милій.

Антонина лягає, закидає руки за голову і, тісно стуливши губи, 
скорбно дивиться вперед. На лиці мука.

Бурчак (до Антонини). Буде?
Антонина (злякано, жагуче). Ой ні, ні! Ще, ще!
Бурчак (стискує плечима й починає). Щоб лани…
Орися і Паша (вступаючи).
Щоб лани…
… широкополі
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.

Очевидно, на початку грудня Винниченко був у Женеві, і вони з Люсею 
виясняли стосунки усно. З наступних листів можна зробити висновок, що 
під час цієї зустрічі Люся остаточно зрозуміла, що не може розраховува-
ти на взаємне почуття, що жити разом з батьком свого сина вона не буде, 
що в нього є жінка, яку він кохає. Разом з тим, він запропонував їй переї-
хати до Парижа, де він найме для неї квартиру, буде допомагати. Невідо-
мо, як вирішили питання про юридичне оформлення сина.

Листування відновлюється 17 грудня. Саме в листі, датованому цим 
числом, Люся пише такі слова про ім’я сина, які Винниченко майже по-
вністю наводить у п’єсі, лише замінивши власне ім’я (Кривенка він назвав 
Василем). Люся писала:

«Ти Володя, а він нехай буде Володік! Мені так дуже подобається і 
я думаю, що і ти нічого не маєш проти цього».

В листі Люся писала далі: «Ти казав мені: «Значить, ти не внушила 
собі як слід, які будуть у нас відносини? Ти надіялась на шось, інакше це б 
не доставило тобі такої муки, якби ти себе підготовила до цього. Володя! 
А хіба ти не знаєш, яку муку дає смерть людини, давно вже приговореної 
до смерті? Ждуть смерті, надії на те, що зостанеться жить, немає, і все 
таки, як умерла, так же мучаються, якби вона вмерла і несподівано. Так і 
у мене. Може, й ти прав, може, незалежно від моєї волі, була якась надія, 
надія неопреділенна, надія, що це буде хоч не зараз».

Вона зізнається, що іноді їй не хочеться жити, а іноді (як зараз) хочеть-
ся жить, хочеться довести йому, що може бути для сина такою матір’ю, 
якої б він хотів для свого сина.

} Всі разом.

} Всі разом.
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Антонина при кінці співу закриває лице руками і голосно ридає. 
Всі змовкають і злякано, стурбовано кидаються до неї.

Орися (чуло, м’ягко). Тосю, рідна, не треба…
Паша (сердито). Ну от! (До Антонини). Дать води? (До Бурчака, 

який розтеряно тупчиться коло них). Ну, а ви чого? Подайте води!
Антонина. Не… не треба. Це… так. Зараз пройде… Нерви…
Паша (грізно до Бурчака, що зупинився). Води!
Бурчак поспішно кидається до столу, перебирає склянки й ози-

рається.
Антонина (сідає, втирається, силкується усміхну тись). Ну, от і 

пройшло… Не треба нічого… Дякую. Це так… Не звертайте уваги…
В двері стукають.
Антонина. Господи! Невже Василь? Так швидко… (Поспішно вти-

рається).
Паша. Ввійдіть!
Входить Кривенко. Пригладжує чуб, уклоняється і говорить. — 

Драстуйте!
Всі (одповідають). Драстуйте.
Антонина. Ти дістав мою записку?

Разом з тим, вона зізнається, що страждає від того, що в нього є 
близька людина, «ближче ніж я, бо вона для тебе і людина, і женщи на» 
— перебуваючи у Люсі, він часто писав листи «їй», значить, та для нього 
ближча, ніж він думав, це показала розлука.

«Розумієш ти тепер мою страшну муку? Хотіть же можна всього. 
Я можу бути нічтожеством і хотіть, щоб мене любила надзвичайна люди-
на. Я б хотіла бути для тебе всім. Цього ніколи не було — я страдала, по-
ламала себе, брала тільки то, що давав, а тепер і того нема. Ти кажеш, 
я для тебе близька і дорога. Вірю, мій дорогий! Але… не я ж одна так доро-
га і близька. Не найдорожча. Скажеш: «це занадто». А мені мука».

Закінчуючи листа, Люся не втрималась, щоб не висловити образи, 
викликаної одним з попередніх його листів, де аналізується її ставлен ня 
до нього як до мужчини, зачіпається її жіноче самолюбство. Вона писала:

«Міцно жму руку і хотілось би пригорнутись до тебе, хороший мій, як 
до друга, товариша, а не як до мужчини, Володя. Мені страшенно і боля-
че, і обидно, що ти мене не зрозумів. Хіба я як казала, що не можу оста-
ваться равнодушною і як женщина, то це значить, що мені потрібен муж-
чина? А ти так зрозумів, бо інакше б ти не сказав «не я один мужчина». О, 
якби ти знав, що ці слова зробили зо мною. Я написала тобі листа і пер-
ший раз в моєму житті розірвала, а то я завжди одсилаю, хоч би потім і 
пожаліла. Я не могла остаться рав нодушною і як женщина через те, що 
ті ласки, котрі давались мені, тепер получає друга, але від тебе, а не від 
мужчини взагалі. Якось не віриться, що би ти міг це сказать, сказать мені 
після мого щирого листа. Вірь мені, щиро тобі кажу, я хочу друга, товари-
ша, а не любовника. Любовника у мене більш не буде, клянусь тобі всім 



120

Кривенко (стискуючи всім руки). Ні, ніякої записки не діставав. 
Ішов повз будинок і зайшов. Ти вислала записку?

Антонина. Да. Щоб ти прийшов. У нас сьогодні хо лостяцький чай 
і дівич-вечір.

Кривенко (ліниво посміхаючись). Он як? Хто ж заміж іде?
Орися (вихоплюючись, голосно). Я!
Кривенко (сідаючи поруч з Антониною на канапі і одкидаючись 

на спинку. Недбало). Боже поможи… Давно пора. А чай… це чудово. 
З охотою вип’ю. Можна, значить, вас віта ти, Семене Петровичу?

Бурчак (сконфузившись). Мене? А чого ж мене?
Кривенко (байдуже). Не вас? А я думав… (До Анто нини). Ну, як 

здоров’я? Ходиш? Гуляєш?
Антонина (невиразно махає рукою). Да, гуляю.
Кривенко якийсь мент дивиться на неї. Мовчить. Настає ніякова 

тиша.
Орися (раптом, ніби згадавши). Ой, Пашо! А я й забула Ганні ска-

зать, щоб купила солоного. От свинство! Знаєте що? Давайте самі 
сходимо! Світове питання, будьте за кавалера… Ходім з нами!

Паша (охоче). Ходім!
Антонина (вдячно до Орисі). Орисю! Ідіть я вас по цілую…

святим, що у мене є. Як я казала, що не ручаюсь, що у мені не проснеться 
женщина, не вспихне страсть до другого, то це не значить, щоб я відда-
лась цій страсті. Мені не можна. Я занадто вже віддаюсь, а від цього стра-
датимуть діти. І потім шариків, предохранітелей і т. д. я не можу употре-
блять, це убило б в мене страсть, а дітей теж мати не можу. Буде і двох. 
Двоє дітей і ні одного чоловіка. Може це і современно, а для мене дуже 
тяжко. І хто тобі сказав, що я себе як женщина так низько ставлю? Я знаю, 
що я негарна, але мене любили так, як дай боже і гарним — значить лю-
бить мене можна. Але годі. Цьому всьому вже настав природній кінець, 
не варто більше про це і балакать. Клянусь, що ти для мене більше не муж-
чина. Вірь, щиро кажу. Цілую як друга, бо люблю. Люся».

Ой не легко, видно, було Люсі розібратися в своїх почуттях до Винни-
ченка, відділити дружбу від кохання!

28 грудня Люся в листівці просить повідомити, чи дістав її листа 
без марки. «Страшно неприємно, як він пропав, хоч не менче, як ти його 
одержав і розсердився. Тобі може неприємно, що я просила тебе пози-
чить грошей трохи мені, що якби у тебе були, то ти б сам прислав, але, Во-
лодя, я ж тобі писала, що у мене нема де, а ні угля, ні сантіма нема. На дво-
рі страшенно холодно вже третій день, сніг, топить треба багато, а угля 
нема. Та ще Володік трохи заслаб. Страшенний на сморк, так що прямо з 
глаз сльози течуть, охрип — і взагалі якось не по собі, такий неспокійний, 
я оце ледве откритку можу коє як написать. Вже опять плаче. Пришлось 
у Роз[алії] Мойс[еєвни] позичить на уголь позавчора, купила 40 брікет, а в 
неї у самої грошей немає».
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Орися (ступає, але зараз же, скрививши губи, зупи няється й од-
ривисто говорить). Не варто! (Одвертається до Паші й Бурчака. Сер-
дито). Ходім!

Всі троє виходять.
Антонина (злегка обижено й здивовано). Чудна… Не розумію 

я її…
Кривенко (несподівано різко і роздратовано). А! Праздна кокет-

ка! Сьогодні — одне, завтра — друге… За кого вона виходить заміж?
Антонина (вдивляючись у його). Тебе це дуже ціка вить?
Кривенко. Не дуже… Так просто.
Антонина. Ні за кого вона не виходить. Ми жартували… Чуд-

на вона все-таки… Ти помітив, скільки раз вона на день міняє зачіс-
ку? Ніяково навіть за неї іноді… Розуміється, як маєш гроші, то мо-
жеш собі позволять… Дивно тільки, що вона вперед була така завзя-
та есерка, а тепер… Мабуть, вона така й есерка була. Я думаю, що 
вона таки вийде за Бурчака. І неодмінно буде в церкві вінчатись… Ці 
бувші партійні обов’язково церквою кінчають. Не люблю я таких…

Кривенко (беручи її за руку). Ну, Тосю? Як постано ва твоя?
Антонина (зразу переміняючись, холодно). Так, як і була. Чого їй 

мінятись? Що сталось нового? (Живо). Я знаю, що ти вважаєш мене 

Винниченко відповів їй 30 грудня листівкою, в якій висловлює своє 
невдоволення тим, що вона комусь пожалілась, що сидить без грошей. 
До Парижа наїхала женевська публіка, говорять скрізь, що він її полишив 
без копійки і вона голодає. «Ти знаєш, як я відношусь до всяких пліток, але, 
видно, що ти не вдержалась і комусь пожалілась, що в тебе нема грошей». 
Просить не позичати грошей і звертатись до нього. Висилає 20 франків.

Тепер у неї на вугілля йде 90 сантимів на день, у хаті тепло тільки тоді, 
коли топлять як слід. «Башмаки розлізлись, я бігала по снігу, мабуть засту-
дилась, бо сьо годні ледве встала, голова страшенно болить і тіло ломе, 
Володік і далі слабий, 3 дня не купаю, у Олі теж кашель і насморк. Уяви 
тільки собі, що як заслабну, що буде з дітьми — не знаю. Буду держаться 
на ногах, поки не звалюсь, а як од жару молоко потеряю? Напиши, ради 
бога, що значить. Хоч і немає часу, а 2 слова, як посилав гроші, міг би на-
писать. Але за віщо, за віщо? Люся». Дрібними літерами вгорі дописано: 
«Напиши хоч: «Оставь мене в покої, іди к чорту». При наймні знатиму».

31 грудня 1908 року Люся знову пише великого листа з детальним 
описом своїх витрат і своїх сумнівів.

5 січня 1909 року Люся надіслала Винниченкові поштову картку та-
кого змісту:

«Володя! Ти збирався послать мені гроші і я тепер прошу, як у тебе є, 
то пошли, будь ласка, зараз, бо Володіку сьогодня так погано, що я покли-
кала лікарку, котра проклята пообіщала прийти в 4/ 2 години, а вже сім і 
досі нема. Насморк у нього такий, що він прямо задихається ніччю, я мушу 
вставать і промивать ніс і так вже 10-й день». Вона пише, що зі шлунком 
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за слабкодуху, нікчемну… Ну, все одно… Не віриш, що я можу по-
мерти… Я можу тільки плакать… Ну що ж?

Кривенко. Хто не вірить тобі? Вірю я, але…
Антонина. Ні, ти не віриш. Ти, я знаю, думаєш, що я сказала так, 

щоб налякать тебе… І ти спокійний. Але я не вірю твойому спокою… 
Не вірю!

Кривенко. Я не розумію, якому спокою?
Антонина. І ніхто не вірить. Ну, можеш, мені все одно тепер… Те-

пер мені все одно! Годі! Спокою, спокою! Знати, що хутко не буде ні 
дум цих, ні мук, ні страху… Від одного цього вже легше…

Кривенко. І ти все-таки думаєш, що це ти найкращий вихід 
знайшла?

Антонина. Найкращий. Для чого я маю жити? Кому я потрібна? 
Хто буде жаліти за мною? Старий батько, який сам в домовину ди-
виться? Родичі? Хм!.. Приятелі? Нікого в мене нема і ніхто.. (Губи 
дрижать їй; виймає хусточку й закривається).

Кривенко. Ти тільки сама себе розжалоблюєш… Ти — молода, 
можеш полюбити… Є люди, які тебе люблять. І чого ти хочеш помер-
ти, я не розумію…

у хлопчика також негаразд — взагалі видно, що дитина слаба. Сама вона 
також погано себе почуває. «Ця проклята квартира уб’є нас». Обіцяє на-
писати після того, як прийде лікарка.

А Винниченко в той же день, до одержання цього Люсіного листа, 
6 січня надіслав їй поштову картку, в якій писав:

«Люсінька! Посилаю тобі і зараз 100 фр. на дорогу. Більше ніяк не можу 
по бюджету. Зараз на устройство квартир і на життя на місяць у мене є 
550 фр. Розчитав так, що видати на дорогу тобі і довги твої більше 100 фр. 
не можу. Обходься, як зумієш. Дістав ці гроші, розуміється, в довг. Дякую 
дуже Єлені за це, вона багато помагає мені. 

Чому нічого не пишеш? Невже тільки тоді можна писать, як грошей 
не хватає? 

Як Володік? Знаю, що ти ждала обіцяних грошей, але у мене не було 
можливості вислать раніше. Завтра вишлю твій чемодан. На днях напишу, 
коли тобі краще виїжжать сюди. 

У мене в хаті такий холод, що руки заклякли, не можу писать. Бувай 
здорова. Цілую дітей і обіймаю тебе сердечно. Пиши! Числа 14-15 іду вже 
купувать всю мебель. В.»

А наступного дня він знову писав:
«Люсінька! Я послав тобі 100 фр. на дорогу. Боюсь тільки, що ти по-

чнеш оддавати довги і не зможеш виїхать. Розщитай добре, скільки тобі 
треба на білети, на багаж, на звощика в Женеві і дорожні розходи, одкла-
ди ці гроші, а останніми розплачуйся. Дайнову дай половину, а другу, ска-
жи, пришлеш з Парижу. Так само і з другими довгами. Я більш прислать 
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Антонина (з мукою тоски). Я не можу жити! Розумі єш? Не можу 
родить дитину і дрижать над нею, бояться за кожну простуду… І при 
тому знати, що вона немила тобі, що ти мучишся за неї… Господи! 
Чи може буть більша образа, як сказать матері, що вона не має пра-
ва виховувать своєї ди тини! Селянки, неосвічені, темні, вони мають 
право, а я…

Кривенко. Я тим паче селянці не довірив би своєї дитини. Я, а не 
селянин… І коли селянка приводить на світ дітей несвідомо, як попа-
ло, то її ще можна зрозуміть…

Антонина (рішуче, понуро). Ну, все одно. Годі про це.
Кривенко. Ні, я хочу точно знати, для чого ти поми раєш…
Антонина. Для того, щоб ти не мучився, що твоя дитина в таких 

руках, що вона буде хвора, нікчемна…
Кривенко. І тому вбиваєш і її, і себе?
Антонина. Да, тому.
Кривенко. Так тут же тільки дитина непотрібна, а ти ж навіщо себе 

ще нищиш?
Антонина. Дитина родиться.
Кривенко: Ну, добре. Так дитина ж, кажу, непотрібна, а не ти.

ніяк не можу, бо як одірву хоч 10-12 фр., то не зможу устроїть тобі квар-
тиру і пропаде ще 50 ф. Дуже прошу тебе, голубко, устройсь як небудь.

Що до тяжкого твого становища, то через тиждень його у тебе вже 
не буде. Приїдеш в готову, суху, теплу квартиру, я приголублю тебе бідну, 
хорошу мою, буду щодня бувать у тебе (моя квартира буде в 10 саженях 
від твоєї) і ти все забудеш. 

Дуже радий, що Володіку краще, ти писала таке, що мені вже справді 
неспокійно ставало на душі. 

Почуваю я себе дуже погано, мабуть, перетомився роботою, а крім 
того, ці здобування грошей так мене мучать, що й не диво, що я знов за-
хандрив. 

Мені не завидуй, я не так себе гарно почуваю, як тобі здається. Але 
я не жалуюсь тільки і не люблю про це говорить. Гляди ж поведись з гріш-
ми так, щоб неодмінно хватило на дорогу, бо инакше раніше, як через три 
місяці, ти не зможеш знов вибратись із Женеви. Плюнь на довги, потім всі 
оддаси, а лучче думай, як переїхать. Якби я думав про свої, то ти б не мо-
гла вибратись до Лозани навіть. Гаряче обнімаю. Дітей цілую».

Ситуація з від’їздом Люсі з Женеви при відсутності достатньої суми 
грошей набирає все драматичнішого характеру. Листування сповнене вза-
ємними докорами, стосунки часом, здається, наближалися до розриву.

Після приїзду Люсі до Парижа Винниченко, очевидно, її так гарно 
«приголубив» і «пожалів», що вона знову завагітніла (це видно з її листа 
від 12 березня), і в їхніх стосунках нависла загроза нового «кошмару». 
Але невдовзі після переїзду Люсі сталася і справжня трагедія — смерть 
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Антонина (з роздратуванням). Але ж дитина ця ро диться, говорю 
тобі, тепер пізно вже її «нищить». Пізно! (Пауза).

Кривенко (ходить і, видно, не рішається щось ска зать. Зупиняєть-
ся і тихо говорить, не дивлячись на Антони ну). Але в три чи чотири мі-
сяці ти хотіла її знищить? 

Антонина (зі страхом). Що ти хочеш сказать?
Кривенко, мовчки застібаючи й розстібаючи піджак, ходить.
Антонина. Що ти хочеш сказать? Ти хочеш убить її живою?
Кривенко (зупиняючись, твердо). Да!
Антонина (з жахом дивиться на його). Живою?!
Кривенко. А ти якою хотіла б убить? Мертвою?!
Антонина. Господи!!
Кривенко. Слухай, ти не раз казала мені, що хочеш і можеш буть 

чесною з собою. Скажи: невже, будучи чесною з собою, будучи в гар-
монії зі своїм розумом, серцем, досві дом, ти можеш родить і лишить 
жить таку дитину, як наша?.. Невже тебе не проймає сором, що твоя 
дитина буде така? Невже тебе не бере гнів, що ти не хотіла її, а хтось, 
якась сліпа сила нахабно, без твоєї згоди втелющила її? Поче кай!.. 
А розум, досвід твій нічого не говорять тобі, не гово рять, скільки ще 
страждань і нам, і дитині буде через неї? Ні? Ти подумай: вона в’яже 

їхнього сина Володіка. Мати вбита горем, батько також вкрай знервова-
ний і потребує лікування.

Винниченко виїхав до Цюріха в санаторій Кюсснахт (6 березня він уже 
звідти писав Чикаленкові), Люся залишилася в Парижі, між ними поно-
вилося листування, яке дає можливість про слідкувати динаміку їхніх по-
дальших стосунків і проливає деяке, хоч і досить тьмяне, світло на обста-
вини, в яких так переплелися література і життя.

Листування не дає відповіді на всі питання, пов’язані з обставинами 
смерті дитини. Навпаки, породжує ряд нових. Ця трагічна подія співпала 
в часі з виходом у світ п’єси «Memento».

Винниченко вже й сам пожалів, що віддав п’єсу до друку, і можна до-
пустити, що причиною цього було не лише визнання справедливими за-
уважень Чикаленка щодо її низького художнього рівня. Можливо, за час, 
що минув від її написання, змінилося і його ставлення до Люсі і до сина. 
16 січня 1909 року він писав Чикаленкові:

«Бачите, Євг[ене] Харламп[овичу], я Вас слухаюсь і написав уже п. 
професору, щоб п’єси не друкував. Знищу її. Я вірю Вам найбільше. Жа-
лію дуже, що раніше не послав Вам, і боюсь, що вже дана до друку й 
не можна взять назад».

А 1 лютого 1909 року В. Винниченко знову писав Є. Чикаленко-
ві: «Страшенно жалкую, що запізнився я з проханням взяти п’єсу з дру-
ку. Страшенно! Не знаю, що дав би, щоб виняти. Ну, та пропало. Я хотів 
не нищить її, а переробить у повість. Так краще було б, мені здається. Ну, 
хай же це буде мені «mementoм», щоб не давать до друку, не пропустив-
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нас на все життя!.. Шматочок жи вого м’яса в’яже дві свідомі істо-
ти! Насильно, наперекір усьому! І я повинен скоритись цьому? Через 
що? (Люто). Та не можу я, чортяка його забери! Не можу буть рабом 
сліпого інстинкту! Краще ніякої, ніж така дитина!..

Антонина (з гнівом). Та яка дитина? Яка вже така наша дитина 
буде? Родяться й від алкоголіків, сифілітиків, туберкульозних, ро-
дяться в тюрмах, на каторгах… І ніхто своїх дітей не убиває. Боже! 
Убить живою… живою убить свою дитину!.. Да, я була нечесна з со-
бою, коли згоджува лась на викидиш. Але я мучилась за це, я добре 
заплатила за те… І щоб я, виносивши його в муках, бачивши вже 
його, сама задушила?! Та я перша пішла б дивитись на таку матір, яку 
вішали б за це! Перша б роздерла їй глотку, підлій!

Кривенко. Значить, ти проти всяких таких викидишів, коли вони 
навіть лікарями приписуються?

Антонина. То інша річ… Там грозить життю матері, її здоров’ю, 
дитині.

Кривенко. Хм! Там законом дозволено… А тут не гро зить дитині, 
матері, батькові, громадянству?

Антонина. Чим? Чим — громадянству?.. 
Кривенко. Тим, що дамо йому дегенерата…

ши через вашу критику. З цього часу собі не вірю, багато суб’єктивности 
шкодить. (Виділено мною — Н. М.) Якби ще хоч я дав їй полежать та пере-
читав потім, може й сам помітив би».

Отже, було каяття, та не було вже вороття. П’єса з’явилась у зовсім 
непідходящий момент. У найближчому оточенні Винниченка, де були відо-
мі стосунки його з Люсею Гольдмерштейн, які він у деталях описав у п’єсі, 
після смерті його власної дитини, що народилася всупереч його бажан-
ню, на нього впала тінь підозри в причетності до цієї трагедії. Поповзли 
чутки, які з часом дійшли й до Люсі та викликали в неї напад істерії, що 
вилився в прокльони і звинувачення на адресу Винниченка. Вони поси-
лилися і перейшли в прямі погрози помсти після того, як Люсі став відо-
мий зміст «Memento». До переживань убитої горем матері додалась об-
раза жінки, найпотаємніші почуття якої винесені на широку публіку. По-
рівняння змісту досить спокійних перших їхніх листів, написаних у берез-
ні 1909 року, з наступними, засвідчує, що вирішальну роль у їхніх стосун-
ках зіграла саме поява цієї п’єси. Та надамо слово самим авторам листів.

Винниченко з Цюріха Люсі до Парижа (лист без дати, мабуть, перший 
після прибуття до санаторію):

«Голубко моя бідная! Насилу урвав хвилину, щоб тобі написати кіль-
ка слів про себе.

Вчора був такий зтомлений, що нічого не міг думати крім того, щоб 
швидше настав вечір та лягти спати. Сьогодня почуваю себе погано: зтома 
надзвичайна, як колись раніше бувало. Мабуть, реакція на ту скажену 
піднятість нервів, яка була останній час у Парижі. І сум бере мене, ти 
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Антонина. Якого дегенерата? Через що?
Кривенко (дратуючись). Фу ти, чорт! Я не розумію тебе: через що 

ж ти хотіла робить викидиш?
Антонина. Я не хотіла цієї дитини.
Кривенко. Через що ж ти її не хотіла? Клопоту мате ріального 

боялась?
Антонина. Клопіт мені не страшний… Я не хотіла її, бо почувала 

себе хворою. І наші відносини такі… (Змовкає).
Кривенко. Ну?.. Правильно. І ти хвора, і я хворий. І відносини наші 

не такі, і матеріально ми не можемо… Пра вильно. Ну, так чого ж ти 
хочеш? Хочеш буть, як всі «порядочні»: родилась дитина, ну і чорт з 
нею, хай уже живе, раз трапилась така неприємність? Не вбивать же 
його, мовляв, хоть і буде й їй погано, і другим… Та що ти собі дума-
єш, що таке дитина? Це — людина! Розумієш ти? — Лю-ди-на! Це — 
людськість, про яку всі так турбуються… Щоб чоботи робить, для цьо-
го готуються, вчаться, а дітей роблять випад ково, як попало, не ду-
маючи, як скоти… «Дітей родить, кому ума не доставало!» Від сифі-
літиків, туберкульозних, мовляв, родяться, і ніхто своїх дітей не вби-
ває. Ах, подумаєш, яка заслуга! Я, принаймні, такої заслуги од себе 
не хочу! Я не можу свідомо родить каліку-дитину. Не можу. Та і в чому, 

не виходиш з думки, все думаю, що ти дуже впадеш духом і будеш робити 
дурниці. Хочеться ніжно-ніжно приголубить, мою бідную, хорошу.

Вчора й сьогодня мене обдивились лікарі і сказали, що меньче, як 
шість-вісім тижнів ніяк не можна бути. Це дуже зруйнує мої плани. Я во вся-
кому разі більше 6 тижнів тут не буду. Ну, та про це ще є час подумати.

Я хочу, Люся, запропонувати тобі одну роботу: перекласти «Ба заръ» 
на російську мову. Як тільки мені пришлють його, я перероблю дещо і при-
шлю тобі (якщо згодна), а ти зараз же сядеш за переклад. Добре? Я хочу 
все таки поставить її в Парижі до свого від’їзду. Приїду я в Париж, мабуть, 
23-25 апріля. До того часу ти перекладеш — емігрантський кружок прочи-
тає, розпише ролі, зробить дві-три репе тиції, а там я приїду, і ми постави-
мо її число на 10-15 мая.

Як ти дивишся на це? (Дзвінок на вечерю, треба йти). 
Так от, Люся, одповідай мені зараз, чи ти згодна взятись за цю робо-

ту. Але май на увазі, що її треба швидко зробити. Мені б ти цим дуже по-
могла, бо як я зостанусь тут 6 тижнів, то це мені коштуватиме не меньче, 
як 500 фр. Значить, їх треба тут же в санаторії й заробить. Як трошки під-
кріплюсь, так зараз же за роботу сідаю.

Зараз тиша тут така, що аж моторошно (жутко), а ще немає й 9-ої год. 
Не сумуй, Люсінька, будь бадьорою, сильною; мені дуже приємно 

було б знати, що ти не падаєш духом, берешся за лічіння себе й Олі. 
Я думаю виїжжать з Парижу в середині мая. Може б разом виїхали 

до кордону? А то їдь з Юркевичами в початку мая. А як будеш жить літом 
на Україні, я забреду до тебе в гості на якийсь час. Во всякому разі не по-
спішай з від’їздом із Парижу. Єлена в кінці марта виїде і пробуде в сана-
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власне, весь страх: в тому, що ти зробиш шматок живого, несвідомого 
м’яса мертвим чи в тому, що даси цьому шматку зробиться людиною і 
примусиш на страждання його і інших? В чому? Одповідай!

Антонина. Годі! Я не можу… Дай мені спокій… Хоч хвилину…
Кривенко. Ну, от! Замість одповіді — «дай мені спо кій»… Де ж 

твоя чесність з собою? Це ж не чесність, а рабст во, покірність тем-
ному, сліпому, животному інстинкту матері. Чесність з собою — це 
гармонія думок, почувань, досвіду, це — сила і цільність. Я думав, що 
ти, дійсно, можеш буть такою, і через це сказав тобі про свій намір. 
Спершу не хотів. Рішив сам усе взять на себе. Убив, і все. Знав, що 
ти будеш мучитись. І тому був «спокійний». Але ти надумала інший 
вихід. І через це я мушу тобі сказати мій вихід. Я не можу допустить, 
щоб ти вмерла. Чуєш? Це абсурд! Розумієш?! Це — не боротьба, 
а трусість. Замість того, щоб боротись з перешкодами, ти заплющу-
єш очі і кидаєшся в яму, темну, смердючу — в смерть. Це — не бо-
ротьба. Боротьба — в жит ті, а не в смерті, бо смерть — кінець усьо-
го… І яка рація? Яка потреба? Ти подумай: коли ти з морального боку 
вва жаєш убивство дитини злочинством, то самовбивством ти робиш 
удвоє злочинство: убиваєш і ту саму дитину, і себе. Чуєш: удвоє зло-
чинство!

торії, мабуть, з місяць. Значить, квартира вільна буде, а потім ти зможеш 
тижнів два прожить десь в отелю, як вона приїде. Я хотів би ще побачи-
тись з тобою. 

Але так чи инакше, як тобі пришлють на дорогу гроші, а ти не виїдеш 
зараз же, перешли мені ці гроші на схованку. 

Б’є девять, треба йти в ліжко. Будь здорова, моя хороша, вірь моїй 
щирій, дружній жалості до тебе, вірь, що твої переживання не байдужі 
мені. Мені теж не дуже гарно тут: самота, думки всякі, грошева заплутан-
ність, хвороба… Сумно! Але де сум, там і радість, вічно суму не може буть. 
Ну, до слідуючого листа. Міцно стискаю руку.

Володя.
Цілую Олю, привіт Єлені».
Люся з Парижа — Винниченкові до Цюріха 12 березня 1909 року.
«Пишу тобі, Володя, лежачи в кроваті і через те можу написать тільки 

декілька слів. Ослабла я страшенно. Ще позавчора почалось у мене кро-
вотеченіє, вчора був дуже сильний жар і покликали лікарьку, котра ска-
зала, що у мене не звичайні менструації, а викидиш, и що мені не можна 
принаймні ворушиться хоч 24 години. Цю ніч була Марія Павл[івна] Юр-
кевич, так і спала в креслі не роздягаясь. Я дуже їй вдячна. Чужа люди-
на, а так віднеслась, правда, кажуть, що [у мене вигляд як] у мертвеца, 
але все ж таки, кому яке діло. Єлена до того погано себе почуває, що вчо-
ра прийшла тільки ввечері, не могла вона навіть з кроваті піднятись. Ти 
цілком прав, хороша вона людина. Во всякому разі, лучше ніж я. Пишу 
тобі це і не думаю, що буде неприємно і пошкодить, бо, во всякому разі, 
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Антонина. Я за його розплачусь своїм життям…
Кривенко (безсило). Ну що ти їй скажеш?! Але ж в цій розплаті і є 

ж з твого погляду злочинство?
Антонина. Я вмираю, і мені все одно… Я благаю тебе, годі, я не змі-

ню своєї постанови, можеш бути спокійним: дитини у тебе не буде. 
І годі! Ради бога!..

Кривенко (розводить руками). Що ти їй скажеш? (Ходить).
Антонина схиляє голову на спинку канапи й непорушно сидить. 

Довге мовчання.
Кривенко (зупиняючись, жагуче, гнівно). Але ж це — абсурд! Це 

не вміщається мені в мозку! Навіщо?.. Ну, ти по думай: ти хотіла вбить 
дитину в чотири, в три місяці, через що ж не можна зробить цього 
в десять місяців? І тоді ж, і те пер вона жива? Через що?

Антонина (безсило, тихо). Я прошу тебе, годі!
Кривенко. Та не можу я! Цього не буде! Це — не вихід!
Антонина. Що тобі? Тобі ж краще буде. Ну, й при мирись з моєю 

смертю. Все одно забудеш через тиж день…
Кривенко. Не в цьому річ, а в тому, що безглуздя робиться! Все — 

логіка, чуття свого «я», досвід говорять за те, що дитина не повинна 
жить. Дитина, а не хто інший. І че рез щось, для чогось помирає ще 

беременності нема і тобі більше страдать не прийдеться, страдаю тіль-
ки я. Росплачуватись треба — я і плачусь. Лікарка сказала, що ще можно 
підождать до завтра, а то треба остановить подкожними вприскування-
ми кровоте ченіє, бо я зовсім на ногах не держусь. Яка я неживуча, але це і 
для мене занадто. Духом сильна зараз, а тілом розбита, що здається вже 
і не видужаю. Кругом грязь, не прибрано, лежу в постелі роздягнена, Оля 
шось виробляє. Погано! Але нічого. Маю надію, що це пройде.

Голова крутиться, важко писать. Дістала сьогодня гроші, тільки на мі-
сяць. Сестра пише (вчора одержала листа), що Гольдмерштейн написав 
їй дуже грубого і неприємного листа і пише, що як він получе на Паску на-
градні, то тоді він дасть 50 р. мені і більше про це не хоче балакать, і навіть 
одповідать не буде. Лист сестри взагалі зробив таке враження на мене, 
що не звідки помочі ждать не можна і їхать в Россію теж не можна. Нема 
нигде нікого. Це не жалкі слова, а факт. Занадто багато я знаю. З Парижу 
я виїду, якою б ціною я не добула гроші, інакше мені і Олі каюк. Я не можу 
держатись на ногах. Не думаю, щоб я тобі пошкодила своїм листом. Мож-
на було і ждать, що грошей мені не пришлють, це вже не така несподіва-
ність, а що у мене кровотеченіє, це тільки радість, далі було б гірше. Тепер 
про твій лист. Ех, Володя, хочу, безумно хочу вірить, що ти жалієш мене. 
Якби ти зараз бачив мене, то дійсно пожалів би як людину. Я дійшла вже 
до того состоянія, що не почуваю ні радості, ні горя, і нічого мене більше 
вже не вразить. «Базаръ» я перекладу з великою охотою, навіть з радістю, 
як мені удасться це гарно зробить. Мені ти можеш повірить, що я готова 
все зробить, щоб тобі помогти, а може це із егоїзма, бо мені це приємно 
зробить. Ну, бувай здоров, не можу писать, голова крутиться.
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одна людина! Людина, а не шматок м’яса! Безглуздя! На все наплю-
вать, на власну мо раль, на людей, на своє навіть життя, і все для тем-
ного, слі пого інстинкту! Ради його, вдумайся ти, ради цього деспота 
твого ти готова дать людям нікчемного товариша або ж од нять у їх 
молоде, потрібне життя.

Антонина. Я нікому не потрібна.
Кривенко. Неправда! Ти жила уже, ти ввійшла в про цес життя, ти 

зв’язана з ним многими нитками. І рвать їх — це руйнувать, гальму-
вати хід житя…

Антонина. Ні з чим я не зв’язана і нічого не руйную.
Кривенко. Ну, що ти будеш казать їй?!
Антонина (скипівши). Та що тобі треба від мене? Що? Я не вб’ю 

своєї дитини! Ти — безумець. Да, да! Всякий тобі це скаже! Ніхто 
не оправдає твого безумства! (Випрямляє ться, з ненавистю, погроз-
ливо і сильно). І спробуй тільки зробить це! Спробуй!.. Без жалю од-
правлю на каторгу! Яке ти маєш право рішать, яка вона буде? А може, 
вона в двадцять раз лучче тебе буде? А може, з неї геній вийде? Тобі 
треба червоних щок… Що ти за бог такий, всезнаючий?..

Кривенко. Досвід людей, наука знає це…
Антонина. Неправда! Цього наука ще не може ска зать! Фізичне ви-

ховання… Можна з самого початку робить мокрі обтирання… Водолі-

Від всього серця, на скільки у мене ще є сил бажать, бажаю здоро-
вья для тебе. Не хочу ни в чому увірять, бо ти все одно не віриш, судиш 
по собі, та не можно до всіх одну мірку прикладать. Та нічого не поробиш.

Здається, у мене жар, або я трошки божевільна. Погані думки. Лічись 
— роби все [що] кажуть лікаря. Ех, якби здоровье! Міцно-міцно жму руку.

Ех, Володя, Володя!
Ні, не треба писать, бо нічого хорошого не скажу. Люся».
Винниченко — Люсі 15 березня 1909 року (лист).
«Люся! Я послав тобі два листи, в яких прохав тебе одповісти мені. Ти 

ні на один не одповіла. Я написав Марусі, щоб хоч вона сказала мені, що 
з тобою. І сьогодня разом з приїздом Єлени я дістав від неї холодну од-
критку, де вона пише, що розкаже все Єлена. Ти ж знала, що я запитував 
Марусю, і ні словом не озвалась. Не знаю, чим це вияснить, думаю і при-
хожу до одного, що ти кінчаєш зо мною всякі відносини. Особливо прихо-
жу до цієї думки після того, як узнав, що тобі відома моя п’єса «Memento». 
І не дивуюсь, инакше ти й не можеш віднестися. Власне кажучи, я цього 
й ждав, коли ще писав її. (На писана вона в Віеrе’і.) Знав я також, що не-
багато знайду прихиль ників, знав, що приятелі мої з жахливим підозрін-
ням будуть дивитись на мене. Так воно й єсть тепер. Може, й їхня правда, 
не знаю, не буду змагатись. 

Так от, Люсю, напиши мені, через що ти не одповідаєш мені. Ти ж до-
бре знаєш, що, написавши, «істекаю кровью», потім мовчать, уперто, хо-
лодно — це значить мучить чоловіка і мучить свідомо, злобно, мстиво. 
Я не сужу тебе, але хочу тільки знать, чи так, чи ні. Правда, що ж питать, 
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чиння… Взагалі пильнувать. Але ради бога, благаю тебе, буде про це! 
Я вже не можу. Я сказа ла і не зміню… Не бійсь, я помру так, що ніхто 
не здога дається, що я вбила себе. Не завдам тобі клопоту…

Кривенко (тихо). Ти розумієш, що ти ображаєш мене?
Антонина. Ох, господи! (З риданням). Я його обра жаю!.. Стільки 

образ, стільки мук мені дав, і я його ще обра жаю! Ну, уже скоро… 
Годі! (Плаче з мукою і одчаєм).

Кривенко (ходить великими, важкими кроками, згорбившись. Сі-
дає біля неї). Годі, Тосю. (Пауза. Тихо обнімає). Ну, годі ж… Бідна моя, 
хороша!.. Я ж розумію твої муки, всім серцем почуваю й признаю їх.

Антонина (ще голосніше ридає). Не треба!.. Мовчи… Лучче будь 
жорстоким… Мовчи…

Кривенко. Не можу мовчати, бо мовчання буде брех нею… 
Не можу. Але що ж робить? Ну, годі, риданням не по можеш… Ну, 
годі ж… У тебе одно средство — плакать… Та смерть ще. Будь же 
чесна з собою. По-твоєму — дитина може вийти здоровою, ти пере-
конана, що можеш виховать її корисною для людей, убивать вважа-
єш злочинством, ну так і роби ж так. Навіщо ж твоя смерть? Роби 
в згоді зі своїм чуттям і розумом. Яке тобі діло до мене, до того, як 
я думаю? З собою будь чесна, а не зі мною. Борись зі мною, докажи 

коли ти й на цього листа не одповіси. В такому разі, я дуже тебе прохаю хоч 
переслать мої рукописи мені. Щоб не вводить тебе в расходи, попрохав би 
Юркевичів взять до себе рукописи, але непевний в їхньому попередньому 
відношенні до мене. Був єдиний чоловік — це Єлена, якому я вірив, який 
відносився до мене (не дивлячись на всі крики і ґвалти) гарно, але і цього 
наша історія одпихнула від мене. Вона не така зо мною, як раніш.

Сів писать листа і хотів сказать все, що переживаю зараз, що почу-
ваю, уявляючи твоє становище, але лист примусив придивитися ближче 
до сітуації, і все замерло, душа ощетинилась. Похожий я на вовка, якого 
пси загнали в куток. Добре. Я навіть люблю таке ста новище. І хоч мені не з 
медом, але хай же й пси бережуться — гризтиму без жалю!

Прощай, Люсю. Часом жаль тебе до ридання, до морозу по тілі, а ча-
сом і легче стає, коли уявляю, що, може, даремний мій жаль зовсім, і ти 
не потребуєш його. Та й яка тобі, справді, користь з його? Прости, Люсю, 
всі гріхи мої вільні й невільні перед тобою. Найтяжчі, може, страдания 
я дав тобі для того, щоб не було ще тяжчих. 

Скажу ще про сина. Нікого и нічого на світі я ще так, з такою ніжніс-
тю і з таким болем, не любив, як його. Одна думка про його такою хвилею 
любови облива моє серце, що трудно дихать. Навіть тепер, зараз. Хочеш 
— вірь моїм словам, хочеш — ні. Але сказав це тобі раз назавше, і ніяких 
питань мені про це ніколи не став. Бо всяке питання є сумнів, а сумнів сло-
вами розігнать важко. Повторять же ці підкреслені слова для мене дуже 
важко. Ти знаєш, як я обережно і економно повожусь зі словом «люблю». 

Бачитись ми, мабуть, не будемо, але як і писатимеш, то [не] застав-
ляй мене повторятись.
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мені, що я — безумець, що ти права. Роди дитину, викохай її і, може, 
справді, твоя правда буде. Не вважай на мене. Я зараз думаю, що з 
неї не вийде генія. Я переконаний, що буде дегенерат. Я не хочу цьо-
го. Дитина ця — насильство наді мною. Так я через це повинен поми-
рать? Де логіка? Нічого подібного! Я буду боротись! Може, й у мене 
є батьків ський сліпий інстинкт, може, й мені важко обижать його, але 
рабом його я не буду! Ти думаєш, що я неправий, — борись зі мною. 
Докажи. Але не словом тільки…

Антонина. Я боротись не можу… Одна думка, що ти можеш при-
йти й убить дитину, це одне може мене з розуму звести. Я кожну 
хвилину буду тріпотіти за неї. Ні! О госпо ди!.. Ще таку питку взять 
на себе… Ні! Нізащо!

Кривенко (пильно, понуро дивиться на неї. Потім ходить. Пауза. 
Зупиняється і, напружено думаючи, стоїть. Рішуче стріпує головою). 
Ну, добре! Я даю тобі слово, що нічого без твоєї згоди не зроблю.

Антонина. Моєї згоди ніколи не буде!
Кривенко (якийсь мент мовчки дивиться на неї. Ти хо). Значить, 

я ніколи нічого не зроблю.
Антонина. Одмовишся? Покоришся? Ти?! Не вірю… Не вірю — ти 

говориш це, щоб спасти мене.

Не знаю, як ти зараз до мене відносишся і чи хочеш, чи ні, але від 
всього серця обнімаю тебе.

Єдине, що мені дає полегкість — це те, що в тебе є приятелі, які помо-
жуть тобі і в Парижі, і в Россію переїхать дадуть спромогу.

В. В.»
Люся з Парижа — Винниченкові до Цюріха 27 березня 1909 року 

(лист).
«Спасибі, щиро кажу, спасибі. Я ридаю зараз, розумієш, плачу. Не кри-

чу, не мечусь як божевільна, а плачу такими сльозами, о яких тільки мечта-
ла весь час. Оплаківаю мою дитину, мою крошку, мого Володіка. Боже мій, 
навіщо ж смерть? Я б одірвала від грудей, отдала б його, отдала б з без-
межною мукою, але жила б мечтою, шо, може, колись побачу, я б згоди-
лась на що угодно, нема нічого, на що б я не пішла, аби він жив, якби мені 
сказали: чи смерть, чи згода на все, рішуче на все. А тепер? Коли кінець 
цім мукам? Вони вернуть мені мою дитину? Мого Володіка, мого мальчи-
ка відняли від мене, із-за мене. Я дішла вже до галюцінацій, я вже бачила 
Володіка, бачила один раз живим, як він завжди лежав, а другий раз мерт-
вим. Що буде далі — не знаю — і це не важно.

Все прошло, нема нічого. Оля чмокнула во сні губами і так странно, 
я перелякалась, так робив Володік. Нема сльоз більше. Нема опять горя, 
а є кошмар. Все прошло. Але не рву листа. Читай. Це дорогі хвилини, я так 
любила його зараз, як і живого. Твоїй любові до нього вірю. Не треба було 
і казать, а може й треба, ці твої підкреслені слова визвали сльози, хороші 
сльози, сльози горя… У мене горя нема завжди — є кошмар. Чи проснусь 
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Кривенко. Я коли брехав тобі?
Антонина. Ніколи. Но в даному разі ти можеш вва жать за можливе 

збрехать. (Допитливо дивиться на його). І навіть за потрібне…
Кривенко (усміхаючись). Твій інстинкт робить тебе прозорливою. 

Занадто лише…
Антонина. Ти покоришся?
Кривенко. Я не знаю, що буде… Може, я примирюсь з тим, щоб 

ця дитина була вроді memento, щоб була живим нагадом, як не треба 
робить… Може, я найду в цьому і гарні боки — і примирюсь. Я знаю?.. 
Знаю одно, що смерті твоєї до пустить не можу. Це абсурд, більший 
за дитину. Я вибираю менший.

Антонина (злісно). Ти лукавиш! «Memento»! Не вірю я тобі. Ти 
украдеш дитину. Не вірю! Ні, ні, нізащо! Я з ума зійду… Хай я — са-
мка, хай це — сліпий животний інстинкт, я помру за його… Годі! 
Не можу! Memento!..

Кривенко. Даю тобі слово…
Антонина. Не вірю! Ха!.. Знать, пам’ятать кожну хвилину, що 

ти привела на світ якесь страховище, якесь memento… Господи! 
(Ридає).

коли-небудь — не знаю. Якби ти клявся навіть, що не любив його, не лю-
бив такою любовью, на яку тільки ти здатен, я б не повірила тобі, мене б 
убивали б, а я все ж би кричала: він його любив, любив безмежною лю-
бовью. Пам’ятью цієї дитини клянусь: після всього, що я знаю зараз, вірь 
мені, кажу тобі: як будеш безсилий, як треба буде тобі поміч, сіделка, ко-
тра повинна виносить від тебе безкрайні муки — поклич мене. Кажу це 
цілком свідомо. Хочеться ізломать, знищить тебе без пощади, задушить 
своїми рука ми, реготатись від твоїх мук, топтать твоє тіло ногами, як ти 
потоптав мою душу, мою віру в людей. Бо потерять віру в тебе після того 
як я так вірила, неможливо жить. Я нікому вже не вірю. І мені здається, що 
і мені ніхто не вірить. Слухай, читай внімательно і вірь: кажу цілком свідо-
мо: я і тепер люблю тебе. Іноді хочеться взять твою бідну дорогу намуче-
ну голову і силою своєї любові, своєї мучітельної любові заставить забути 
все, рішуче все. Вернуть тобі спокій. Заклинаю тебе, пам’ятью твого сина, 
не кажи це нікому, навіть і Єлені.

Годі. Писать не можу. Не маю сил. Ти надругався над моєю любовью, 
кожна дрібничка інтімного життя відома другим, і, головне, хоч би прав-
да. Ну, нехай, а то… Годі. Якби я мала сили писать, я б і за три дня не всти-
гла всього написать. Не маю сил. По-моєму, треба побачитись. Написать 
не можу, а сказать треба. Ти мусиш все знать. Не побачимся — що ж ро-
бить. Я связана словом — да будь вони прокляті всі слова, яке мені діло, 
що я поступлю не чесно, а зо мною, я вас питаю: зо мною чесно поступа-
ли? Буду нечесною! Ну що з того? Хіба мені буде гірше від того, а другим? 
А мене ізламали, замучили за шо? За віщо? Що я зробила людям погано-
го? Слухай ще: якби зробилось чудо, і ти міг мене полюбить і чувствовать 
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Кривенко (нетерпляче). Так це ж я так думаю! Я, а не ти! Яке 
тобі діло до мене? Ти думаєш, що генія приведеш. Ну так чого ж ти 
плачеш! А коли й ти віриш, що це буде страховище, то перебори свій 
інстинкт і знищ дитину.

Антонина (випрямляючись, витирається). Годі! По кинемо. Цього 
не буде. Більше ні слова.

Кривенко. Ну, от! Тільки дійди до цього інстинкту, і, наче об сті-
ну горохом, все к чорту розлітається. Я тебе пи таю, чи ти можеш… 
(В двері стукають).

Входять Орися, Паша і Бурчак.
Орися (прудко й пильно озирнувши Антонину і Кри венка. Весело). 

Славна погода сьогодні надворі, Тосю! Вам треба погулять…
Антонина (понуро посміхаючись). Я таки погуляю. (Вмить щось 

придумавши). От, панове, цікаву історію розка зав мені зараз Ва-
силь Маркович. Хочете послухать? Слухайте… А кислого купили, 
Орисю? І коньяку? Чудово! Ми справимо дівич-вечір! Давайте… 
(Схоплюється і підбігає до їх). Одіткніть, Семене Петровичу!

Бурчак. Антонино Павлівно, вам, їй-богу, не можна…
Антонина. Ого! Мені якраз тепер усе можна! Ну, слухайте, я вам 

розкажу історію… Прецікава!

до мене страсть, якби згорав від безумної любові, я б скоріше убила б 
себе, ніж віддалась тобі, хоч би й с ума сходила від страсті.

Треба кінчать лист, бо боюсь, що з ума зійду сьогодня… «Memento» 
я не читала, тільки була страшенно здивована, як узнала, що існує пье-
са, про котру не знаю. Хотіла б прочитать. Всі мери прийму, щоб десь діс-
тать і прочитать.

Дуже багато треба говорить, щоб сказать, через що не писала. Якби 
я була певна, що дійсно моє мовчання мучить, я б писала, я б ламала себе 
і писала. Я хотіла безумно, мучітельно хотіла вірить твоїй щи рості, але 
ж, Володя, Володя, з такою ж щирістю ти казав про мене другим, друге. 
Володя, треба щось зробить, щоб я вірила тобі, і, щоб ти мені всі дріб-
ниці розказав, може я тоді житиму. Не хочу ні лякать, ні мучить тебе, але 
ни за одну годину не поручусь, що житиму, бо умру тепер не через те, що 
маю сили прикратить цю питку, а від безсилля свого. Кожний день ужас: 
невже опять жить. Я майже не сплю і не їм. Веронал визиває тяжкий сон з 
кошмарами, краще вже зовсім не спать. Нема нікого — нікого і не треба. 
Я і не хочу. Я, як собака, заглядаю кожному в очі, може, скаже щире сло-
во, і не вірю. Не вірю нікому. В хаті мука, а на улиці діти, і всі вони мені зда-
ються похожими на Володіка.

Володя! Він же був наш, не твій, не мій, а наш. Яке ж ти мав право, на-
віть не сказавши мені, взять його собі. Якими муками він достався мені, 
кровью своєю я добула його, природа пожаліла, дала мені молоко, це 
дуже рідко буває, без крові — молоко, я хотіла ним вигодувать його, а ти 
отняв. Тобі мене жаль — вірю. Цьому вірю, хто б не сказав, що ти казав, 
що зовсім і не жаль, я не повірю. Пожалій, пожалій, заспокой, приголубь 
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Орися шепотом щось питає у Кривенка. Той стискує плечима.
Паша (сердито). Ви, Антонино, лягайте і лежіть. А то ми вас 

зв’яжемо. Що це за каценямер!
Антонина. Як, як ви сказали? Ха-ха-ха! Каценямер… Це сюди 

не підходить… Але слухайте… В одному городі… Це було в якійсь 
газеті. В одному городі один батько задушив свою малу дитину, міся-
ця чи двох. Це неважно… Задушив через те, що вона родилась не та-
кою, як йому хотілось…

Паша. Що значить «не такою, як йому хотілось»?
Кривенко прудко глянувши на Антонину, ходить по хаті.
Антонина. Ну, він хотів, щоб вона вийшла розумна, гарна, здорова, 

а йому здавалось, що вона буде дегенератом. Він взяв і задушив її.
Паша. Тільки через те, що йому здавалось? От це стерво так 

стерво!..
Орися (ліниво розвалюючись на канапі). Фі, Пашуню, які вира-

жанси!..
Паша. Ну, а мати ж що? Вона любила цього убивцю?
Антонина. Вона його любила. Але взяла і передала поліції. Був суд, 

і його засудили на каторгу.
Паша. Я б його, анафему, на власних його жилах по вісила!

мене, таку намучену, таку зажурену мати твоєї любимої дитини. Я хочу 
прочитать «Memento» і швидче, швидче. Плачу, опять плачу. Прочитала 
опять твого листа і заплакала. Нема Володіка, нема і не буде. Якби відда-
ла тобі його, може б зжалився, якби молила, просила, повзала на колінах 
перед тобою, може б ти оддав мені його потім, а то нема тепер. Іноді Олю 
безумно жалко, жалію її, ласкаю так, що вона аж лякається, а іноді гото-
ва не знаю що зробить, щоб не мішала думать про Володіка. Ну, прощай, 
Володя. Іноді хочу померти до безумія, а іноді хочу жаліть, як бідну до-
рогу дитину. Приятелів нема. Нема нікого. Треба виїхать. Куди? В Россію 
не можна. Ні в якому разі не можна, а туди, де зовсім нема людей — Олю 
жалко. Якби хто посадив, перевіз, — а сама не можу, нічого не можу. Бо-
лить все, болить і душа, і тіло. Все болить. Матиму сили, напишу все, рішу-
че все і через що не писала й все. Побачитись, мабуть, не прийдеться — 
не хотять. Не знаю чи получиш цього листа, а може я й сама не пошлю. За-
пичатаю зараз. Завтра вранці Оля кине. Душа болить. Нічого не хочу, нічо-
го не треба, тільки болить душа. Чим лічать душу, Володя? Лена пише: «Ві-
зьміть себе в руки», я все думаю, що це значить, як це зробить, і ось опять 
голова безумно болить, у мене все голова болить, я не знаю, як взять себе 
в руки, як це робиться. Не можу вже і перо держать і страдаю. Страш-
но мені, Володя. Я все боюсь чогось. Люся. Як мені страшно, Володя, всі 
сплять, дві години, а я боюсь, боюсь і хочу і боюсь».

Винниченко — Люсі 30 березня 1909 (лист).
«Люся! Твій лист розбив моє вражіння від оповіданнів Єлени, які ти до-

зволила їй відносно мене, цього «мерзавця». Я твердо був пере конаний, 
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Кривенко. Хоть би ця дитина дійсно вийшла дегене ратом.
Паша. Все одно! Родив, то й май! А то люблять кататись, а саноч-

ки возить — ні… Ну, ша! Пашка сказала.
Антонина. Ну, а ви, Семене Петровичу? Що думаєте?
Бурчак. Я? Мені здається… Я, звичайно, не можу рі шать… Але 

мені здається, що цей добродій нарушив перш усього право кожної 
живої істоти на існування… (Прокаш люється). Да, це раз…

Орися. Швидше, швидше!
Бурчак. Це раз. А вдруге, він, мабуть, був ненормаль ний, патоло-

гічний тип, з порушенням і, навіть, коли хочете, атрофованим бать-
ківським інстинктом. А то і просто боже вільний. Тоді його не на ка-
торгу, а в божевільню. Я, ро зуміється, не юрист і не психолог…

Орися. А тільки хімік…
Бурчак. І, так сказать… з погляду науки. Але, звичай но, оправдати 

не міг би… (Витирає долонею лоб).
Антонина. Ну, а ви, Орисю? Що скажете?
Орися (потягуючись). Я? Про цього добродія? Нічого.
Антонина. Як «нічого»?
Орися. Нічого. Може, й так, може, й ні. З погляду одно го принципу 

— добре, а з погляду другого — погано. А я не знаю, як зробила б…

що ти ненавидиш мене від всеї душі… Мені легче було від цього, легче 
того, що тобі легче, бо иноді ненависть легче, ніж любов. Знаючи ж твоє 
скрутне матеріальне становище, хотів трохи полегчить його. Але боявся, 
що присилкою тобі грошей нарушу твоє відношення і внесу в його непо-
розуміння. Через те рішив послати не від себе. Для цього попрохав Єле-
ну послати від свого ймення, при чому в одкритці написати неодмінно, що 
я помогти не хотів. Цим я мав намір ще більше скріпить твою ненависть 
і обурення мною. Але сьогодняшній твій лист показав мені, що я поми-
лився, що ненависть тобі полегкости не дає. Рішаю через те сказати тобі 
про гроші. Рішаю сказати, що чую великий жаль до тебе і те, що ти гово-
рила Марусі й Єлені, всі твої розмови про мене я розумію, і не викликають 
вони в мені тепер нічого, крім суму. Знаю, що прочитавши «Memento», ти з 
великою радістю погодишся з крітікою Єфремова в «Раді» і цілком станеш 
на бік тих, проти кого колись обурювалась. Пригадую собі один момент з 
життя на Капрі, коли я предсказував, що настане час, і ти также назвеш 
мене подлецом і кидатимеш у мене гряззю, як і ті, які викликали в тобі 
тоді гнів. Ти ридала від обурення за ці мої предсказания. Вони справди-
лись уже і справдяться ще в більшій мірі. Иноді мені здавалось, що цього 
не буде, і, що ми розійдемось без ворожости, лишившись товаришами, 
людьми, які однаково думають. І цього немає. І все таки мені жаль тебе 
до болю. І сумно, що прощання наше буде і є таким… брудним. Ми могли 
би скінчити инакше. 

Бачитись, Люсю, нам не треба, не варто, — все одно ми нічого не ви-
яснимо один одному, будуть ті самі розмови, ті самі докори, копання в ми-
нулому, непорозуміння і т. і. Не треба. Пора скінчить усе. 
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Антонина (зло). І могли б убить, може?
Орися (жорстко). Хто його зна. Може, й убила б, якби хотілось. 

Переважило б друге хотіння, не убила б. Не знаю.. Во всякому разі, 
не роздумувала б, погано це чи ні, з морального чи принципіально-
го боку…

Кривенко (до Антонини). Так само, як ти.
Антонина. Як я??
Кривенко. Розуміється. Сліпий інстинкт чи сліпе ба жання… Не все 

одно? Ну, мені треба йти… Отже, Тосю, ти не міняєш?
Антонина. Не знаю. Останься. Справимо дівич-вечір, тоді скажу.
Кривенко. Ні, я не можу. Бувайте здорові! Всі. Бувайте.
Антонина. Ну, а ми, значить, будемо коньяк пить! Правда, Семене 

Петровичу?
Бурчак. Щодо мене, то я не радив би…
Орися. Принципіально?
Бурчак (уперто). Хоч би й принципіально.
Антонина (піднято, нервово регоче). Та не встоїте ж, Семене Пе-

тровичу! Не тратьте краще сили, пускайтеся на дно!..
Бурчак. Мені здається, що коли сам не маєш цього принципу, 

то все-таки можна поважать його у других. І не робить насильства…

Я все-таки радий, що ти не сама, що маєш людей, які на твоєму боці. 
Я навіть сам на себе з охотою наговорив би Юркевичам і инчим, щоб вони 
більш прихильно відносились до тебе. Але Люсю, не треба знов непоро-
зумінь: це — не любов, це єсть те, чого ви всі так не хочете помічать у «лю-
дей — ходячих полових органів», це — щире, сердечне бажання утиши-
ти біль людини. Ти цього ніколи не розуміла в мені. «Адже як жаліє мене 
— значить любить». Так ти говорила раз у раз. Я иначе розумію любов. 
До речі: можеш тепер знов вірить мені: ні одного слова брехні не почуєш 
від мене. Брешу тоді, коли инчого способу немає. І, правда, багато брехав 
я тобі, але є й твоєї вини багато в цьому. Але не суди так обидно (для тебе) 
прямолінейно. Чим більше я брехав, тим більший разом з цим ставав мій 
жаль до тебе, тим більше бажання було зменчити муки твої. 

Ну, буде про це. Тепер ніхто й ніщо не силує мене говорити неправ-
ди тобі. Щиро говорю: хотів би, щоб між нами зостались дружні, теплі від-
носини. Хотів би, щоб забулись колишні обиди (більш невільні, ніж вільні), 
хотів би, щоб ти видужала, бадьоро глянула на життя, щоб прокинулась 
у тебе охота працювать, виховувать Олю, доказать, що ти можеш брать 
участь в процессі життя. В цьому смислі ти можеш рахувать на мою допо-
могу, оскільки я зможу. 

Моя щира порада: їхать тобі в Россію. Грошей ти можеш добути у Д-а. 
Він людина багата і якісь 100 р. для його нічого не значать. Те, що ти 
йому хутко не зможеш віддать, не повинно тебе здержувать. Ти не одбі-
раєш гроші у людини, яка з голоду помре. Заробиш чи дістанеш наслід-
ство і віддаси хоч би й через 5-6 років. Радив би тобі Олю лишити у Льо-
лі, а самій поїхати хоч на місяць на той хутір, про який ти казала. З осе-
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Орися (навмисне деспотично, розвалюючись). А я хочу, щоб ви 
пили!

Бурчак (м’ягко, з ніяковістю). Як вам хочеться, то ви й пийте собі. 
А мені не хочеться.

Кривенко, ніби чистить бриль рукавом, задержується і слідкує.
Орися. Неправда! Хочеться, тільки принцип не дозво ляє! Пийте! 

Одчиняйте пляшку — у вас ножик з штопором. Одчиняйте.
Бурчак. Одчинить я можу, а пить не можу…
Антонина. Він ще упирається! Ха-ха-ха!.. Плюньте, Світове питання!
Паша хмуро стоїть коло піаніно й двома пальцями задумливо бере 

акорди.
Бурчак (одчинивши). От… Уже…
Орися. А тепер налийте в склянку і випийте раніше всіх.
Бурчак. Я не буду пить. (Похмурюється, одходить до туалету і за-

кладає руки за спину).
Орися. Не будете? (Злобно, скажено схоплюється). Не будете?! 

Я вас питаю: не будете?
Бурчак (зі зляканим непорозумінням). Орисю Михай лівно!..
Орися. Ні?? Останній раз: ні? Ну? Швидше!

ни знайшла б собі роботу. Не можна ж так жити, як ти зараз живеш. Це ж 
може викликать навіть огиду у людей, прихильних до тебе. А таких у тебе, 
во всякому разі, хоч і більше ніж у мене, але не так і багато. 

Не хочеться більше писати, бо думаю, ще, може, не віриш щирос-
ті моїй. Може, думаєш, що я злякавсь загального осуду наді мною і хочу 
поправити хоч словами. Люсю! Я не з полохливих і осуд загальний може 
викликать в мені тільки уперте бажання поставить на свойому. Але навіть 
і цього немає, бо нема чого ставить. Повторяю, я не хотів зпочатку на-
рушать твоєї ненависти і хотів (навіть сьогодня) навмисне написати тобі 
грубого, різкого листа, щоб ще більше роз’ятрить не нависть, але прий-
шов твій лист і я бачу, що цим не поможеш. Вірю, бідна моя, що тобі по-
трібна ласка, участь. Від щирого серця даю її тобі. І в награду за неї хо-
тів би тільки почути від тебе, що ти підбадьорилась, що ти стріпнулась і 
енергично вступила до боротьби з життям. Я не знаю ще, як ти віднесеш-
ся до «Memento», але хоч би воно в тобі викликало найлютішу ненависть 
до мене, найпекучіще бажання помсти наді мною, і ці чуття дали б тобі по-
легкість, я… був би радий цьому.

Але я одного просив би і для тебе і для себе: не торкатись більше ми-
нулого, ніяких обяснень, ніяких вияснень, ніяких спогадів. Бо це нічого 
не поможе, а муки дасть і тобі, і мені. Одне головне: віриш ти, що я на-
вмисне для самого страдания робив тобі боляче? Я говорю: ніколи (на-
віть в хвилини найбільшого роздратовання) я не робив цього. Бували ба-
жання зробити навмисне тобі біль, щоб одплатить за якусь муку, данну то-
бою, але кожний раз спиняв себе. Хіба що в балачках не міг здержать сво-
їх нер вів і говорив таке і так, що каюсь тепер і прохаю простити. 
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Бурчак (похмурюється, закусює губу, рішуче іде до столу, наливає 
коньяку і випиває. Випивши, помалу ставить склянку на стіл, опуска-
ється на стілець і тихо говорить). Негарно, Орисю Михайлівно…

Орися. Плювать! Так їх, по мордам, проклятих істуканів!
Кривенко (усміхаючись). Із принципу не п’ю. Бувайте! (Кланяєть-

ся й іде до дверей).
Антонина. Прощай, Васю! Лийте й мені, Орисю! Па ша, ідіть 

ближче!
Кривенко по словах «прощай, Васю» озирається і уважно дивить-

ся на неї. Виходить.
Орися (злобно до Бурчака). Ну, чого насупились? Смійтесь! Я хочу, 

щоб ви сміялись. Танцюйте!
Антонина (з нервовим реготом). Давайте разом, Семене Петрови-

чу! Чого журитись? (Хапає склянку і, роз хлюпуючи, піднімає). Будем 
пить!.. Орисю, беріть! Що там! За погибель істуканів! Урра!.. (П’є, по-
тім шпурляє склянку додолу і регоче).

Орися хмуро і злісно п’є.

Ну, годі. Писав щиро. Повіриш — добре, не повіриш — твоя воля. В.
P. S. Бідна ти, Люсю, заплутала сама себе. Цілком розумію тебе, коли 

просиш не говорити Єлені. Я їй нічого не скажу. Між инчим, я ніяких ін-
тімних подробиць ніколи їй не розказував. Якщо вона знає про інтімнос-
ті, то тільки від тебе. Вона мені про це теж розказувала, як ти й прохала 
її. Але, розуміючи тепер тебе, нічого про твій лист не говорив їй, крім са-
мого факта, що одержав від тебе листа. До речі, ти показуєш другим мої 
листи. Дуже тебе прохаю повернути їх мені усі. Я ніколи не сподівався, 
що ти навіть до цього дійдеш. І це мені дуже неприємно. Ти сама бруд-
ниш саме хороше. Знаю, що тобі неприємно буде вертати, але примуше-
ний це прохати у тебе. Ти, може, схочеш Єлену обвинувачувати, але вона 
ні в чому не винна і відно ситься до тебе так же, як і в Парижі. Бувай же здо-
рова. Пиши мені».

Винниченко — Люсі 3 квітня 1909 року (лист).
«Люсю! Бідна моя! Мушу тобі зробити ще неприємність, попрохав ши 

одсрочки «обьясненій» на два тижні, коли я вже зовсім приїду в Париж. Лі-
карі сказали, що коли я зараз перерву і поїду в Париж, де буду нервува-
тись, то все лічіння йде на смарку і я знов стаю тим хворим, яким і був. За-
раз якраз критичний момент — або під[е] на краще або ні. Я й так цей час, 
як приїхала Єлена, живу погано, почуваю себе гидко, нервуюсь, не сплю. 
Ночами думаю про все, що було. А це лічінню не сприяє. Два тижні можна 
підождать. Тоді ми про все поговоримо, про все, що хочеш. Тільки я все 
таки не уявляю, про що саме ми можемо говорити. Ти до мене так тепер 
відносишся, я так перемінився в твоїй уяві. Я не ображаюсь за всі твої епі-
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РОЗДІЛ III

Ательє Кривенка. Обстановка убога. По стінах картини, етю-
ди, одежа. Умивальник в кутку. Під лівою стіною ліжко — під пра-
вою — долі, під вікном, простелена шкура, в головах якої подушка. 
Посередині хати — стіл, уставле ний пляшками з вина, пива, горіл-
ки; склянки, тарілки, папір від закусок. В задній стіні — двері в сіни. 
Коло столу стоїть мольберт, лицем назад. Бі ля його сидить Кривен-
ко; він без піджака, в вишитій сорочці, під перезаний широким чор-
ним поясом. Крім нього, в ательє Антонюк, Піддубний і Чупрун. Всі 
сидять за столом. Антонюк — ясний блондин з холодними очима і 
дуже червоними губами. Уважно й серйозно їсть. Піддубний сидить 
верхи на стільці. Довге волосся, худе лице, сирий рипучий бас. Чу-
прун — меланхолічно-сумно бренька на бандурі, сам прислухаючись 
до згуків. В брилі.

Піддубний. Безумовно, чудова річ! Безумовно!
Кривенко (ліниво). Правда, я — талант?
Антонюк мовчки зирка на його.
Піддубний. Ви геній! Це я вам без жартів кажу. Хоч в морду мені 

плюньте… Такої картини ще ніхто не намалював. І не намалює! Безу-
мовно! Без-зу-мовно не намалює! Це — картина, яка…

тети, цілком зрозуміло, що инакше ти й не могла говорити. Але не розумію 
тільки, що ти хочеш мені сказати. Невже сказати в лице ці епітети? Якщо, 
справді, легче, то з охотою прийму все, що скажеш. Про себе єдине можу 
сказати знов: жаль мені тебе. І все, що я робитиму для тебе, якщо ти схо-
чеш принять що-небудь від мене, буде випливать з цього чуття. Ти зараз, 
пише мені Маруся, в страшенному одчаї і горі. Єдине, що могло б тобі по-
могти, це — побачення зо мною. У мене була думка не вертатись уже в Па-
риж і лишитись жить в Швейцарії. Але тепер я приїду в Париж через два 
тижні, і ми можемо все переговорити. Листа твого до Єлени я передав. 
Вона тобі вже написала. Я, особисто, нічого нового звідти не взнав, я ж 
зразу помітив, що Єлена змінилась до мене. Я зараз не маю поки що ні 
одної людини, якій би я довіряв, про яку б я не думав, що вона не щита 
мене подлецом. Нікого за це я не виню, розуміється, а тим паче тебе. Ско-
ріш усього, себе міг би за [це] обвиняти. І так я й роблю: єдина причина 
всього відношення людей до мене — це я. Цілком свідомо й правдиво це 
говорю тобі. 

Ну, та про це ще будемо балакать. Сподіваюсь усе-таки, що ти 
заспокоїш ся, прийдеш до здоров’я і те, що дало ненормальне хоробли-
ве твоє становище, зникне, і ми зостанемось товаришами. Супроти цього 
нічого не маю. Але ти як, це треба тобі рішити.

Скажу ще одне, Люсю: я ніколи осуду людей не боявся і тепер його 
не боюсь, тим паче, що такий осуд уже є і ти сама зробила його. Якщо ро-
бив і роблю що-небудь для тебе, то роблю із чуттям жалости до тебе. Але 
не зловживай нею і подумай же й про мене хоть трошки, як то мені від 
всього цього. Невже легко? Будь здорова! Через два тижні побачимось».
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Кривенко (насуває на лоба Чупрунові бриль, з чуд ною посмішкою 
до Піддубного). Правда, не намалює?

Чупрун (кротко, виправляючи бриль). Не треба…
Піддубний. Нізащо не намалює! Це вже хай собі як знають, а не 

намалює. Хоч в морду мені плюньте! Це картина, яка…
Кривенко. Невже? (Знов насуває бриль Чупрунові).
Чупрун (кротко). Ну, не треба…
Кривенко. Значить, вип’ємо. Правда? (Бере в руки одну пляшку). 

Коньяк… Не хочу коньяку. Хочу простої… (Струшує другу пляшку). 
Порожня… Жаль. А я ще не п’яний. Чуєш, Антонюк? Я ще не п’яний.

Антонюк. Я більше грошей не дам.
Кривенко. Талантові — й не даси?
Антонюк. Навіть генію.
Кривенко. Так… Ну, так Піддубний дасть. (До Під дубного). Правда?
Піддубний. Грошей? Зараз! (Хапливо лізе в кишеню, виймає гама-

нець і робить заклопотане лице). Хм! От свинст во!.. У мене зосталось 
тільки два рублі. А мені ще треба…

Кривенко. Плювать, давайте два! Ну, нічого, давайте. Оддам. За-
раз прийде мій закажчик, візьму й оддам. Зараз… (дивиться на го-
динник) без чверті три. В три повинен прийти. Чудовий закажчик! 

Люся — Винниченкові 9 квітня 1909 року (лист).
«Прошу вибачити, що не змогла вчора зараз же отповісти, але вчора 

було занадто тяжко після твоєї картки, де ти ни в дуже і ввічливій формі, 
предлагаеш убратися з квартирі на Rue Couche. Цього я вже не ждала від 
тебе, це не то що жестоко, а… просто не по рицарски. Не знаю й слів під-
ходящих. Отправлю сьогодня листа експресом і думаю, що нагоню час. 
Голова дуже болить і важко написать, і цього ділового листа.

Вибратись з цієї квартирі я не мала ніякої спромоги. Мені здаєть-
ся, що як я скажу, що я тиждень не їла нічого, окрім чаю, навіть молока 
не пила, бо з нього варила Олі кашу, то не треба більш і оправдува тись: 
цілком досить. Квартирі я за собою не лишаю, бо я, мабуть, виїду днів че-
рез 10 зовсім з Парижу.

Тепер прошу також негайно мені сповістить: коли потрібна Єлені 
кватира. Консьєржка просила обовязково уплатить до 15-го, якщо Єле-
на не візьме, то може я найду людину, котра візьме, а в крайньому разі, 
заплачу за терм тіми грошима, на котрі рахувала виїхать. Єлена ставила 
умовою, щоб їй дали кровать хорошу, всю кухню, етажерку і т. д. Як я оста-
нусь ще на рік за кордоном, то посуду заберу, розуміється. За той час, що 
я буду, я безум[ов]но уплачу, нема про що й балакать. Так шо, будь ласка, 
сповісти мене зараз же, а то мені не так легко зо всіма речами перебира-
тись в отель, та… на це треба лишні гроші на перевозку, а мені і так пога-
но і я зовсім слаба. Ну, здається, про кватирю все.

Да, як ти навмисне написав мені таку картку, стараясь убить любовь, 
то… нема для чого вже старатись. А іздіватись надо мною, Володя, після 
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Неодмінно хоче буть похожим на Шев ченка… Маю заказ від його: ви-
віску і патрет. Гроші, значить, будуть.

Антонюк. Вивіску?
Кривенко. Та ще яку! Бик, свиня і баран, а навкруги: ореолом його 

фамілія із ковбас. А над усим вроді корони сальтісон…
Антонюк (строго). Дурня валяєш!
Піддубний (з непорозумінням). Сальтісон?
Кривенко. А потім патрет його… Обов’язково щоб був похожий 

на Шевченка. Принесе навіть такий самий кожух і шапку, як у Шев-
ченка. І зроблю! Чого геній не зробить! Правда, Чупруне?.. (Насуває 
йому бриль. Чупрун не поправ ляє вже і так і зостається). І пречудо-
во вийде! Він теж вірші пише. Обіщав сьогодні принести свої твори. 
Називається «В чарах кохання». Назва украдена, але якраз підходить 
до його. Ну, вірите тепер, що оддам? Давайте: пошлю ще за моно-
полькою. Хочу буть п’яним…

Піддубний. Чекайте. Я не розумію, навіщо ж вивіска?
Кривенко. Подобається мені цей жанр. А які ковбаси вийдуть! Ну, 

давайте.
Чупрун. Та дайте, Піддубний! Боже мій, який народ…
Піддубний. Господи! Та хіба я… Будь ласка, ось… Всі!

всього пережитого мною і при моїй незаживаючій рані, знаешь, мало ска-
зать, що не гарно…

Тепер слухай. Ти лічився, підкрипився, знов здатний і до бурь, і 
до всього, а мені теж треба жить, хоч для того, щоб не дать зовсім заги-
нуть несчасній моїй Олі. Отповідай мені зараз же: чи маєш силу, ти силь-
на людина, вислухать мене безсилу? Це не «объясненіе», а я тільки хочу 
сказать все. Що значить хочу? Мушу. Я не можу тепер інакше, я не можу, 
щоб воно все это чудовіще було позаді, поки я не скажу всього тобі. Напи-
сать я не можу, не маю сил фізічеських. Двадцять раз принімалась писать 
і знов кидала. Отповідай чи можеш і коли приїдеш, я буду старатись к тому 
часу приготовить все к від’їзду.

Більше не можу писать. Май на увазі одне: що на думку, що Володік 
умер не випадково, подтолкнули мене Юркевичі, я із (частина слова не-
розбірлива — Н. М.) енно кричала, що цього не може бути, я йому так дові-
ряла, він любив його уже не як свою дитину, а як і крошку Володіка, давши 
прожить йому сто день. Підтвердила це Єлена, сказавши в день свого ви-
їзду Марусі, що вона певна, що ти його задушив навмисне. Помни це. На-
віть і «Memento» мені б не сказало правди. Memento. Володік, моя крош-
ка. Memento! Як ти міг винести мою муку, моє горе, на люди. Я читала і пе-
реживала всю муку. Ти не забув ні одного мого слова. Чом ти не убив нас 
разом і мене, і Володіка до рожденія. Володік умер, а я убита морально. 
Воскрес нуть? Ні, мабуть. Ну та це не т. о. Я тільки сказала це, щоб ти знав, 
що все пішло не від мене. А як хочеш, то думай що вгодно. Живи на наш 
счет: мій і Володіка. Жалко Олю, за віщо ж вона і хотілось би, щоб все було 
позаду. Треба сказать все».
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Кривенко (посміхаючись, помалу встає). Ну, так ви почекайте, 
я зараз. Пошлю по горілку… (Виходить).

Піддубний (до Антонюка). Та невже він вивіски малює?
Антонюк (жуючи). Умгу!
Піддубний. Та навіщо ж?
Антонюк. Це вже ви його спитайте.
Піддубний. От так штука!
Антонюк (утираючись). А мені все-таки цей жанр подобається.
Піддубний. Який? Вивіски?
Антонюк. Ні. Жанр вгощення. Здається, він запросив нас сприс-

нуть його картину? 
Піддубний. Атож.
Антонюк. А скільки у вас позичав на це?
Піддубний. П’ять.
Антонюк. Та у мене вісім. А у вас, Чупруне?
Чупрун. Ай, боже мій! Ну навіщо вам оце… От народ! Чугунний ви 

народ, їй-богу…
Антонюк. Для статистики, олов’яний ви чоловіче… Здається, й 

у його п’ять. І того тринадцять та п’ять — вісім надцять.
Чупрун. Ну, й вісімнадцять. То що? А картина?

Винниченко — Люсі 10 квітня 1909 року (поштова картка).
«Виганять тебе з квартири я не думав. Ти одмовилась взяти від мене 

гроші. Після цього я вже не міг одважитись пропонувати тобі запла тить 
за тебе за квартиру. А платить за неї треба. Через це й запитав тебе. 

Єлена приїде разом зо мною числа 20-21 в Париж. Я дуже радий, що 
ти збіраєшся спокійно говорити. Мені також того хочеться дуже. Мені зда-
ється, що дещо неодмінно треба вияснить.

До побачення. В. В.
10-IV
Зараз вислав Єленині гроші на ім’я консієржки».
Люся — Винниченкові 16 квітня 1909 року (лист, у якому немає ні 

звертання, ні підпису).
«Посилаю листа expres’oм і думаю, що ти одержиш його до виїз-

ду Єлени. Сьогодні послала тобі гроші за квартирю. Консьєржка мені 
дала квитанцію (Ви з Єленою боялись, що я їх украду і одіслали на ім’я 
консьєржки, це сором не для мене) так що я знаю точно, скільки треба. 
Я думаю, що тобі важно, щоб за кватирю було заплачено, а не хто не ві-
зьме. Юридично ти хазяїн її. Ти мене запитував, чи не лишаю я її за со-
бою. Кватиру я щитаю своєю, раз я за неї можу уплатить. Вона наніма-
лась для мене і я щитаю тільки на твоє імя, що не могла ж я з Женеви під-
писать контракту. Щоти, розуміється, тоді у нас були інчі. Тепер же я упла-
тила за неї і треба буде тільки дещо вияснить за мебель.

Єлені це пошкодить не може. Уїзжаючи з Парижу, вона б не стала пла-
тить хазяйці, та і невідомо було ще напевне, коли я виїду. Шукать собі 
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Антонюк. Котику мій, не в суд і осуждєніє говорим. Картина чу-
дова, тільки чим же ми винні в цьому? (До Піддубного). А сто рублів 
не просив позичить? Ні? У мене просив. В карти, каже, програвся.

Піддубиий. Одмовили?
Антонюк. Розуміється. Хотів, було, йому порадить однести лучче 

гроші на новий свій твір, який повинен з’явить ся… Та ну його к чорту. 
Обидчивий народ — ці генії… Скажи, що покинув дівчину, так таких те-
орій про вільне кохання закатять, що й життю не рад будеш… (До Чу-
пруна). Карти на, котику, картиною, а свинство свинством.

Піддубний. Безумовно!
Кривенко (входячи). Зараз буде… (Сідає на своє місце). Хочу все-

таки переконатись, що можу буть п’яним… (Дивиться на всіх). Про мене 
балакали? Видно по пиках… Розуміється, хвалили. Одразу помітно. 
(Посміхається). За грайте, Чупруне, якоїсь слізної. Та по-козацькому за-
плачте… Так хороша, кажете, картина? Слухай, Антонюк… Ти от адво-
кат. А проте, не варто… Ну, Чупруне, що ж ви? Не бренькайте тільки 
для себе… Художник повинен свою душу вивертать для всіх. Як рукав 
кожуха. Дивіться, мовляв, як ловко вивер нуто…

Антонюк. Да, котику, картина твоя ловко вивернута. Притягує 
душу…

квартирі із Кusnacht вона теж не могла. Так що їй ніякої пакості не виходе, 
хіба тільки розбити надії.

Вона мені велікодушно предлагає пожить у неї пару днів. О, проклятье!
Годі! Кажу тобі, годі іздіватись надо мною! Бережись!
Іноді і слабі можуть бути сильними. Себе не пожалію, а й тобі не сдо-

бровать. Мені тепер все одно. Чаша переполнилась. Я на все способна. 
То й кажу шо: краще годі!

Можеш хоч убить мене. Це не так трудно. Я так часто казала, що хочу 
вмерти, що це нікого не здивує, треба тільки все підстроїть як слід.

Як ти дійсно щитаєш себе сильним: то сором тобі! Моя вина, що 
я не встигла вислать тобі гроші вовремя. Прошу вибачить».

Винниченко — Люсі 18 квітня 1909 року (лист). 
«Люсю! В кожному твоєму листі є грубості, які писані, видно, навмис-

но з метою образить мене. Писать такі листи ти, очевидно, вважаєш себе 
вправі. Коли перші часи по виїзді моїм ти писала мені такі речі, я мовчав, 
розуміючи, що в такому стані, як ти була, треба мати більше сили, щоб 
бути справедливою. Коли ти всім оповідала видумки на мене, коли об-
ливала гряззю, я розумів, що це була засліпленість одчаю і злоби. І мені 
жаль було тебе. Але тепер, коли пройшло вже досить часу, щоб заспокої-
тись і тверезо глянути круг себе на все те, що ти накоїла там, заплутавши 
саму себе, — я бачу, що ти серйозно вважаєш мене винним у чомусь. Якби 
ти могла холодно і твердо, одкинувши перебільшений жаль до себе, за-
зирнути в далекі кутки своєї душі, ти мусіла б признатись, що я ні в чому 
перед тобою не винен. Ти цього не можеш зробити, нема сил на це 
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Кривенко. Правда?
Антонюк. Недурно маєш прихильників. Може поко рить чоловіка 

й не жіночої нації.
Кривенко. Може, й тебе, покорила? 
Антонюк (серйозно простягає руку). Цілком. 
Кривенко (не беручи руки). По гроб жизні? 
Антонюк. Як знаєш, твоя воля не вірить… 
Кривенко. Я вірю. Тільки яку душу покорила: ту, що в грудях, чи 

в кишені? 
Антонюк. Хм!
Кривенко. І я кажу «хм»! Ні, справді, слухай, якби, скажімо, я був 

засуджений через щось на каторгу, дав би хоч п’ятачок на табачок? 
Генію? Га?

Антонюк. А ти чого туди збираєшся?
Кривенко. Діло там маю. А ти які справи борониш? Які більше 

оплачуються?
Антонюк (засуваючи руки в кишені і одкидаючись на спинку, з ко-

мічною поважністю). Справедливі!..
Кривенко. А яка ознака справедливих?
Антонюк. Надія виграть.

у тебе. Хай так. Але знай, що я винним себе не вважаю. Не вважаю і тебе 
винною. Повторяю ще раз: ніколи я не робив тобі страдания для стра-
дания, як робиш це тепер ти. З грішми і квартирою не було у мене нія-
кого бажання тебе образити. Навпаки, я хотів обійти цей пункт якомога 
обережніше. Але ти в кожному слові бачиш образи і реагуєш на свої ви-
думки (вічні!) грубостями. Мушу попередити тебе, що ще одне слово гру-
бе, і я всі листи з твоїм почерком буду рвать, не читаючи. Так само, коли 
ти хочеш зо мною балакати в Парижі, то прошу поводитись без грубощів, 
без криків, істерик і т. п. 

Що до твоєї помсти, то я нітрішки не сумніваюсь, що ти після всьо-
го, на що ти одважилась без мене в Парижі, тобі нічого не стоїть навіть 
росс[ійському] урядові видать мене. Вірю, що можеш прострілити мене, 
підняти процесс, звернутись з криком до пресси. Перед товаришами 
ти уже зробила, що могла. Але мушу тобі ось що сказати. Єдина мета, 
по-моєму, помсти — дать страдання. Цього ти не зможеш мені зробити. 
Мораль но ніякий суд і присуд тепер мені страдания дать уже не може. 
(Між инчим, пресса мене вже осудила так само, як і товариші, яким ти 
своїм світлом освітлювала бувалі й небувалі факти.) Боюсь я тільки свого 
суда, але ти кожним своїм вчинком, своїми дикостями тільки ствер джуєш 
мій суд. Тюрми я також не боюсь, бо, ідучи на Україну, я сам собі уже ви-
ніс присуд: тюрма — смерть. Після 5-6 років тюрми я до життя буду не-
годний, буду калікою. Каліки ж жить не повинні. І я зможу вийти з життя. 
А смерть не є страждання. — Пишу це не для того, щоб уговорить тебе 
не метатись. Уговорить неможливо. Навпа ки, ти ще більше захочеш після 
цього листа метатись, хоч би вже для того, щоб певніше переконать саму 
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Піддубний (сміється). Безумовно!
Чупрун (сумно). Ех, народ! Боже мій!..
Кривенко. Так…
В двері стукають.
Кривенко (хутко встає). Монополька прийшла. (Під ходить до две-

рей, одчиняє, бере у когось пляшку і пакунок в папері). Єсть. Ану-бо, 
Піддубний, вибийте, ви — майстер.

Піддубний. Можна. Давайте-но сюди! (Одбиває сур гуч). Тепер… 
Раз, два… Три! (Б’є дном об долоню. Пробка вилітає). Єсть!

Кривенко (підставляє склянку). Лийте. Ще… Ще… Повну…
Піддубний. Та що ви, слухайте…
Кривенко. Лийте, лийте…
Чупрун (дивлячись на їх, сумно). Ех, народ! Ну, й навіщо ото? Ех, 

боже мій!.. Налийте вже й мені трошки…
Кривенко. Браво, Чупруне! За ваше здоров’я! (Під носить до рота й 

одним духом випиває всю склянку. Кривиться). Паскудно. Давно так 
не пив… (Розгортає папір, виймає огірок і жадно кусає). Так… Пийте, 
люди добрі! (Співає). «Пийте, гуляйте, добрії люди…» Не знаю далі… 
Так кажеш, Антонюк, ті справедливості, де є надія ви грать?

Антонюк. Іменно ті.

себе, що я винний перед тобою, щоб і инчим показать, що ти маєш пра-
во метатись! — І я не думаю одхилять тебе від цього, тільки говорю знов 
таки, жаліючи тебе: метись, але метись так, щоб твоя помста не одска-
кувала з мене на тебе ж саму. Вибірай більш певні средства, ніж ті, яки-
ми ти досі оперувала. Внеси в мою душу розлад, дай мені страдания, від 
якого я не мав би нігде покою. Переконай мене, що я — винний, доведи 
мені це зо всею щирістю і об’єктивністю, з твердою вірою в правоту сво-
їх думок. Я з охотою піду назустріч такій помсті і, коли, справді, для мене 
виявиться щось таке, що переконає мене в вині моїй, я почую таку муку, 
якою ти будеш дійсно задоволена. А револьвери, кінжали, отрути, тюрми, 
все це, Люсю, дурниці. Я, звичайно, буду берегтись і без потреби не налі-
зать на них, але кажу тобі смерть — не страдания. Весь час я все-таки ду-
мав, що ми розійдемось мирно, що, перегорівши сліпою люттю, ти змо-
жеш глянути об’єктивно на речі, зможеш зро бити оцінку не тільки з погля-
ду своєї утрати деяких ближчих цінностів, з’язаних зо мною і Володіком, 
але внесеш в рахунок і ту довгу низку дальших страдань, які були б далі, як 
би не трапилась ця смерть. Але ти на це не здатна. В. В.

Квартиру можеш лишити за собою чи шкодить це кому, чи ні. Можна 
було це і без грубощів зробити».

На цьому листування наших героїв за адресами Цюріх — Париж 
переривається. В кінці квітня 1909 року Винниченко був уже в Парижі, 
а незабаром вирушив-таки у свою небезпечну «подорож» і в травні був 
уже у Львові. Люся виїхала до Росії ще раніше. Зустріч їхня в Парижі, 
очевидно, привела до примирення. Збереглася фото графія Винниченка, 
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Кривенко. І я так думаю. А тому «що буде, то буде, а ти, Марку, 
грай»! Правда, Чупруне? Ех, дайте-но сюди бандуру… (Бере банду-
ру, пробує. Якийсь мент сидить непорушно. Стріпує головою і співає, 
ударивши по струнах):

За Сибіром сонце сходить,
гей, там і заходить,
гей, там славний Кармалюка
десь по світі бродить…
(Зупиняється й говорить). Люблю цю пісню. Сильна й сум на… 

Чудний наш народ: і сильний, і сумний. Мав героїв, і ніхто їх не знав… 
Все життя любив волю і все життя жив рабом. Утворив багатства пісні 
і сам її не знає. І ми самі себе не знаємо… Недурно співаємо:

… що діється на Вкраїні
і чиї ми діти…
Плачте, Чупруне — серце козацькеє… (Б’є по струнах і напівіро-

нічно, напівсерйозно співає):
… що діється на Вкраїні
і чиї ми діти…
Антонюк задумливо підтягує.

яку, мабуть, він подарував Люсі перед її від’їздом. Винниченко на ній з ву-
сами, в смушковій сивій шапці. На звороті його рукою написано:

«15 — V — 09 р.
«Ми заспівали, розійшлись…»
Т. Шевченко.
В нашій пісні була й мука, були сльози, були хвилини чорного, дикого 

одчаю, але, Люсю, були й жагучі, палкі хвилини раювання, суму ніжного і 
тихих радощів. Згадуючи, не забувай цих нот у нашій пісні.

«— Чи ми ще зійдемося знову,
— Чи заспіваємо коли?»
Життя широке й вередливо стелються стежки людей по йому. Можем 

розминутись, але те, що було зв’язано, ніколи не роз’яжеться. Володя».
Після від’їзду Люсі їхнє листування відновлюється і його тональність 

уже зовсім інша, ніж після трагедії з сином, підсиленої появою «Memento».
Винниченко — Люсі 8 липня 1909 року.
«№ забув 8-VIІ
Хороша моя Люсінька! Перш усього, ніякої офіційності в моєму листі 

(одкритці) не було, а просто мені не хотілось, щоб хтось читав мої інтим-
ні думки. Як раніше, так і зараз почуваю до тебе рідність, рідна моя. Але до-
садно мені надзвичайно, що й досі ми не можемо установить між собою 
правильного листування. Другої адреси я не можу тобі дати, бо не маю, а на 
цю инколи листи пропадають. Чи хто читав, чи так губляться десь, не знаю.

Що ж тобі писать про себе? І багато є і мало. Ну, перш усього «фізіка». 
Нерви мої укріпляються, але иноді, як, наприклад, сьогодня (по случаю 
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Кривенко співає далі. Чупрун і Піддубний прилучаються. Всі спі-
вають.

Зібралися всі бурлаки 
до рідної хати,

тут нам мило, тут нам любо
журби заспівати.

Грай которий на бандуру,

Бо сумно сидіти,
що діється на Вкраїні 

і чиї ми діти.
Катерино, вража мати,

що ж ти наробила:
степ широкий, край веселий

та й занапастила.
Чупрун журливо хитає головою.
Кривенко (раптом сміється). Плюньте, панове! «Все йде, все ми-

нає…» (Різко). Все минає! (Кладе бандуру додолу й задумливо кусає 
огірок).

Всі співають далі.
Кривенко помалу бере ніж, ніби граючись ним, пробує, чи го-

стрий. Потім ліниво встає, підходить до мольберта й зупиняється. 
Якийсь мент непорушно стоїть, далі спокійно, в’яло підносить руку 
з ножем і помалу розрізає картину згори донизу. На губах чудна по-
смішка. Всі, зачувши згук розрізаної картини, змовкають і хутко ози-
раються до Кривенка.

поганої погоди) починають прийматись за старе. Тоді я тікаю в ліс, лягаю 
під дубками і вони мене заспокоюють. Потім знов з’являється бадьорість і 
я не боюсь ні криків, ні дурниць людей, ні їхніх забобонів (з якими, між ин-
чим, мені тут доводиться стрічатись на кожному кроці), не боюсь ні мину-
лого, ні майбутнього. Багато читаю тепер і думаю. І результатом мого ду-
мання є намір писати статтю в одповідь Єфремову і К-о. Бачу я, Люся, що 
без цього не обійдусь. Дуже важко сказать в художній формі абстрактні 
виводи і дуже легко другому перековеркать, і навіть оббрехать їх. Готуюсь 
до цієї статті зо всею серйозністю, якої вимагає робота. Хочу ще писать 
п’єсу, але це вже потім. Це з інтелектуальної сфери.

Щодо «сердечних» справ, то тут один час був я занятий розривом з 
Катериною і її чоловіком. Як ти знаєш, я був у неї. Прожив там тиждень 
і виїхав; виїхав, щоб більше не стрічатись з ними. А виною цьому старе 
одне з’явище, що «онъ меня любитъ, а я его нетъ».

Вийшла ціла драма, навіть з покушениям на самовбивство, і одну ніч 
я з Євгеном (чоловіком К.) мусіли з лихтарями шукати Катерину в полі і 
саду. Знайшли на городі, в бур’яні з револьвером у руці і в такому гли-
бокому обмороці, що треба було години три, щоб хоч трохи привести її 
до себе. Це було наслідком нашої розмови в той день і моєї чесної одпо-
віді їй. Коли вона мені казала в той день, що тепер їй більш нічого не зо-
сталось в життю й вона покінчить з собою, я не вірив. Думалось, — про-
йде гострота, вона звикнеться і охолоне. Але… Сумно, Люсю, мені: 8 літ 
ми зналися і на девятому розійшлись. Через що? Через те, що одна лю-
бить більше, ніж другий. Не через антипатію, не через зло, не через за-
буття, а через симпатію, через благо, через… надмірність прихильности. 
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Антонюк (схопившись). Що ти зробив?
Кривенко з тою ж посмішкою, апатично, важко підходить до сто-

лу, ліниво сідає й кусає огірок.
Чупрун (сплеснувши руками). Господи боже мій! Таку картину?!
Піддубний (приголомшений). Оце, дійсно!.. 
Антонюк (сердито). Ти сказився?
Кривенко. Плюньте, панове… Співайте краще. Я вам потім ще роз-

ріжу…
Чупрун і Піддубний, підійшовши до картини, шепочуться.
Чупрун. Господи! Якби я міг таку картину намалювать, я б не пив 

і не їв… все сидів би коло неї… Таку картину!..
Кривенко. А ну вас, слухайте… Ідіть до столу. Плюнь те…
Антонюк (строго). Вона «Майбутнє» називалась?
Кривенко (все більш і більш впадаючи в апатію). Іменно… Весела 

картинка, правда? Майбутнє завжди ма люється веселим… А іноді… 
іноді не дуже… (Раптом неса мовито, скажено схоплюється, з пере-
кошеним люттю лицем б’є кулаком об стіл, зваливши пляшки додолу, 
і прутко ходить по хаті).

Всі ще більше вражені. Перезираються. Довге мовчання. Чупрун 
боязко озирається, шукаючи очима бриль.

Правда, нема сензу? А от воно так є і, значить, є якийсь сенз. Прислала 
мені всі мої листи і попрохала більше не писать. Мені якось не віриться, 
що це — кінець, бо дико ж це і абсурдно, але писать їй не пишу і стараюсь 
менче думать про все це […].

Часто думаю про наше життя в Парижі і Люся моя, рідна, хороша, 
не можу байдуже дивитись на дітей. Не каяття і не страх, а глибокий біль 
ніжности до Володіка й до тебе пронизує все серце мені. Якесь невимов-
не страдания тисне груди, але не гнітуче, не вбиваюче страдан ия. Чуєть-
ся, що ніби щось вирване там, і на тому місці виросло нове — і хороше, 
і болюче, і серйозне, Люсю, як страдания.

Ну, а як же у тебе з Гольдм[ерштейном]? Пиши про себе докладно-
докладно. — А чому не можна нам побачитись? Я запускаю бороду і брию 
голову. І не пізнала б, якби побачились. Напиши, що за причина така. Чи 
не родня твоя? Пиши, моя рідна, хороша, дорога. Чекаю твого листа. Коли 
моя одповідь запізниться, не хвилюйся, бо ми 2 рази на тиждень дістаєм 
пошту. Гаряче обнімаю.

А як Оля? Поправляється?»
Люся — Винниченкові (лист).
«Зіньці
29/ VIІ-1909 р.
Пишу на цю адресу, може ти ще там і хочу тільки знати: чи ти жив і здо-

ров. Не хочеться звиртатись до пана, якось непріємно. Не знаю: чи діс-
танеш цього листа, чи ні, де ти зараз. Як дістанеш — то значить нема ба-
жання, а написать два слова не так це важко. Одповідай же зараз же, бо 
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Піддубний (обережно перестріває Кривенка). Пане Кривенку, 
може б вам спати лягти?

Кривенко (зупиняючись, похмуро зирка на всіх). Ви бачте, пано-
ве… І не думайте, що я божевільний. А проте, як знаєте…

Антонюк (пильно слідкуючи за ним). Може, ми тебе стісняємо?
Кривенко. Да… Я краще б на самоті… Вибачайте…
Піддубний (клопотливо). О, що ви! Ми розуміємо… Безумовно. 

Бувайте здорові. Вибачте, коли що…
Кривенко мовчки стискує всім руки.
Антонюк (серйозно й діловито). Слухай, запиши: Перехресна, № 3. 

Злотковський.
Кривенко непорозуміло дивиться на його.
Антонюк. Чудовий лікар по нервовим… Запиши й піди.
Кривенко усміхається.
Антонюк. Нічого, запиши. Сьогодні посміхаєшся, а завтра підеш. 

Я вже знаю. Перехресна, № 3, Злотков ський. До побачення. Я завтра 
забіжу. (Виходить).

Чупрун і Піддубний. До побачення. (Виходять).
Кривенко ходить деякий час по хаті. Підходить до картини і довго, 

важко дивиться на неї. Торкає пальцем. Потім, озирнувшись, нахиля-
ється і цілує її.

я кожний день можу виїхати. Во всякому разі ще декілька день перебу-
ду хоч в Полтаві, щоб мати звістку від тебе. Чи цікавить тебе чи ні, але все 
ж пишу тобі, що в Москві я не житиму, або поїду за кордон, або житиму 
в Полтаві, або в Київі. Писать про себе, розуміється, нема для чого, скажу 
тільки, що енергії й бадьорості багато, якби часом не безумна тоска, в які 
хвилини минуле стоїть перед очима і зводе з ума. Ну, бувай здоров. Чекаю 
ж два слова хоч. Коли їдиш до дому?

Стискаю руку. Люся».
Збереглася в архіві недатована записка Люсі до Винниченка і конверт, 

також без дати і без марки, на якому рукою Люсі написано: «Прошу ша-
новного добродія переслати цього листа Володимиру Кириловичу. Дуже 
прошу, будь ласка, переслати негайно». Важко сказати, чи була в цьому 
конверті одна лише ця записка, чи вона додаток до якогось з листів. За-
писка такого змісту:

«Ще раз молю тебе, прошу, скажи мені: кохаєш ти кого-небудь? Я вже 
нічого не жду хорошого від життя, чи більше, чи менше горя, мене вже ні-
чого не вразить, і це ж не буде несподіваність, тільки скажи, мені це тре-
ба, неодмінно треба знать, тільки правду, і тоді я тобі напишу одне моє ба-
жання.

Як ти мені скажеш неправду, то і умирать буду не прощу тобі цього. 
Боюсь що тепер ти, жаліючи мене, не скажеш правди. Знаю, не скажеш. 
Але, Володінька, заклинаю тебе всім святим: скажи правду. Єсть у тебе 
людина, котра тобі найдорожча, хоч би в данну хвилину тільки, не ручаюсь 
за будучину. Скажи, мені це так погрібно».
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Різко одходить і лягає на шкуру, безсило витягнувши руки. Двері 
без стуку одчиняються, і входить Козолуп. Товстий, коротенький чо-
ловічок з куцим носом, товстими червоними щоками, кругленькими 
оченятками. Несе в руках клунок.

Кривенко (сердито піднявшись). Хто там? А-а, це ви! (Встає).
Козолуп. Це — я, це я… Доброго здоров’ячка вам у хаті! Полежує-

те? (Дивиться на стіл). Ге-ге-ге! Тут у вас теє-то, як його?.. Хе-хе-хе!
Кривенко (нервово-весело). П’янствую! Роздягай тесь. (На клу-

нок). А це кожух і шапка? Такі ж самі?
Козолуп. Такі саменькі… Прямо як дві каплі води… Уже нічого 

не пропустив. Тільки знаєте, що я надумався? Оце я приміряв і ди-
вивсь на Шевченка… Так ніс у мене ніби трохи не такий… Га? Як ви 
думаєте?

Кривенко (серйозно). Нічого! Ніс підправимо. Все підправимо. 
Ніхто й не скаже, що то ви…

Козолуп. Е, ні! Ви вже так зробіть, щоб похоже було.
Кривенко. А ми підпишемо: «Степан Софронович Козолуп, 

ковбас ник і письменник України». Шикарно вийде? Га?.. Підписано 
ж під Шевченком?

17 серпня 1909 року Люся писала Винниченкові з Полтави:
«Де ти зараз, любий? Дуже можливо, що ти й не одержиш цього лис-

та. Але так хочеться написать хоч два слова, що пишу на «Раду». Може як 
небудь добереться він і до тебе. Все чекаю від тебе з твого вже «мєста», 
але нема нічого. Дуже мене вразив твій останній лист. Я з тобою не згод-
на. Так не можна, але писать не можу, не будучи певною, чи одержиш. 
Про себе теж нічого писать не буду. Я одержала всі твої листи (остан-
ній) перед виїздом твоїм туди кудись. Не одповідала тобі навмисне. Теж 
не хочу зараз писать через що. Живу я зараз в Полтаві і житиму всю зіму, 
мабуть. Що буде далі, не знаю. Одне тільки скажу: памятай, Володінька, 
щоб я не робила, що я люблю тебе, люблю тебе так, що ніколи вже мені 
цього не побороти; я можу все: не бачить тебе зовсім, не писать тобі, але 
не думать завжди про тебе, не любить тебе, не рватись до тебе всією сво-
єю істотою — я не можу. Це почуття дає мені стільки муки, стільки горя, 
чого тільки я не робила з собою за цей час, що ми не бачились, іноді зда-
ється якось замерло все, бере верх все пережите горе, що ти мені дав, 
хоч я знаю, і не бажаючи цього, а іноді, ось як зараз, таким полумем охва-
те, так хочу до тебе, шо, здається, порвала б, розметала все, все, ах і жити 
ж хочеться!

Невідомо, коли ми побачимось, та я і не хочу. Хочу побачитись тоді, 
як я буду певна в собі. Твоєю я більше не буду ніколи, але зараз боюсь ще 
за себе. Може тобі і непріємна моя щирість, а я мушу тобі сказать, щоб 
ти знав, через що я і писала, що не можна нам бачитись. Тепер це скажу. 
Стоїть нам побачитись і ти мене візьмеш. Візьмеш без любови, без страс-
ті, піддавшись минутному бажанню, пам’ятая тільки одно, що віддаюсь 
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Козолуп. Ну да, воно, звісно, не без того… Тільки все-таки… як 
би так, щоб, значить, всяке знало, що то — я… Ну, скажемо, хто чи-
тать не вміє…

Кривенко. І той угадає… Одягайте кожух. Поди вимось.
Козолуп (поспішно розв’язує клунок. Одягає кожух). Трохи душ-

но тепер. Ну, та потерпіти можна… Отак… У Шев ченка отут ніби тро-
хи розстібнуто…

Кривенко. Зараз побачимо. (Знімає з стінки портрет Шевченка 
й ставить поруч з Козолупом). Тепер сядьте. Шап ку одягніть. Отак. 
Зсуньте на лівий бік. Чудово. (Одходить трохи назад). Не руштесь. 
Похмурте брови… Побільше важ ності. (Козолуп надуває щоки, хму-
рить брови). Так. Тепер зовсім, як рідні брати… Тільки ось що я вам 
скажу: вийшли краски в мене зараз — прийдеться вам дати мені ще 
грошенят..

Козолуп (чухається). Хм! Це вже не той… Ні патрета, ні вивіски 
ще, а гроші давай.

Кривенко. Це називається аванс, дядю…
Козолуп. Та то вже собі хай, як хоче, називається, а гроші грошима.
Кривенко. Та й не мало: сто рублів.
Козолуп (прудко встаючи). Сто рублів?! Та бійтеся бога, за віщо?

я через те, що люблю, що не можу боротись зо своєю страстью, а про 
те, що у мене в душі робиться, які муки, ти про них не думаєш. Хіба це 
не правда, Володя? А я більше цього і не можу, і не хочу. Нехай все пе-
регорить. Не хочу більше таких страдань. Я себе ненавижу тоді. І цього 
не буде більше. Я хочу, хочу тільки завжди мати від тебе звістки. Знати, 
що робиться з тобою. Я безумно турбуюсь тепер. Хіба ти не маєш півго-
дини вільної, щоб написать декілька слів, що хоч жив і здоров. Це негар-
но, любий. Щодня чекаю листа, лягаю спати, щоб хоч швидче пройшов 
час до ранку і знов нема, і нема нічого.

Я дуже прошу переслати тобі цього листа, може перешлють. Пиши 
про себе. Як почуваєш і чи здоров, чи маєш гроші і маєш чим жити? Лю-
бий, рідний, хороший! Тоскую за тобою. Така тоска, така нудьга. Тут і люди 
є, і мої приятелі, котрі люблять мене, але я себе почуваю до того одино-
кою, так мені тяжко, хіба я хоч одній душі можу сказать те, що я переживаю 
оцей весь час. Маруся Жаботинська потеряла брата студента. Там таке 
страшне горе. Я дуже люблю її мати, така гарна сімья, вона мене теж дуже 
любе, мати стала білою від горя, як мені хотілось їй сказать, як я ридала з 
нею вмісті, що я всім серцем розумію, що значить потерять сина, я сама 
потеряла хоч і маленького, а хіба це не все одно. Це рана, котра не заживе 
ніколи, ніколи! Оце вже місяць, як схоронили. Його звали Володя. І я все 
чую: Володя, Володя. Ех, яка мука!

Прощай, мій дорогий, коханий. Чогось страшенно недужається. 
В Полтаві зараз страшенна епідемія брюшного тифу, може, це мені зда-
ється тільки, але мені дуже недужається. Якось вже другий день. Хоч би 
я й умерла — памятай, памятай, Володінька, що нихто тебе так не любив 
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Кривенко. За патрет.
Козолуп. Без вивіски?
Кривенко. Ну, хай з вивіскою. Тільки свого імені підписувать 

не буду. І нікому ні слова, що я малював. Добре?
Козолуп. Е, без підписи! В тім вся й штука, що це ви намалюєте… 

Що за диво, як якийсь там маляр наквацяє. А то звісний чоловік… 
Усякому любопитно.

Кривенко. Так. І з ковбас вашу фамілію зложить?
Козолуп. Атож… Воно, знаєте, занімательно получається… У мене 

єсть такі мої стішки на це…
Кривенко. І сальтісон зверху?
Козолуп. Атож… Стішки такі… От я вам прочитаю. (Хутко лізе 

в кишеню, виймає книжечку). Це я для вас при ніс. На пам’ять…
Кривенко. Чекайте. І на сальтісоні написать «малював такий-то»?
Козолуп (простодушно). Атож…
Кривенко. Це — занімательно. Ха-ха-ха! Їй-богу, це занімательно! 

Ну, валяйте ваші стішки. Може, вип’єте? Ні? Ну, валяйте. Це теж зані-
мательно. Знаєте що? Ми на сальтісоні напишемо ще й стішки… Га? 
Як ви думаєте?

і не любить як я. Ні одна мати мене не зрозуміє, я і сама іноді не розумію 
себе. Як я і не заслабну і не умру, то, може, друге щось зроблю, але тебе, 
тебе тільки люблю. Міцно-міцно обнімаю тебе, душею твоя завжди, Люся».

На полі дописано: «Адреси нової не посилаю, пиши на і’мя брата, бо 
у мене неладно з кватирою. Треба мінять. Не везе мені в Полтаві».

Люся — Винниченкові з Полтави, 6 вересня 1909 року.
«Любий, рідний мій, хіба є слова, щоб висказать всю ніжність, всю ра-

дість і муку від твого листа. Хороший мій, радість моя, горе моє! Щастя 
в тому хоч, що можу сказать тобі. Зараз дуже хвора Оля, мені тяжко пи-
сать, але хоч слово сказать я хочу. Зрозумій же, мій любий, що крім тебе 
у мене нема нікого, я не хочу, не можу мати людини ближчої, ніж ти. В тобі 
все. Тобі не зрозуміло? У мене повна гармонія в почутті до тебе. Я люблю 
тебе як людину з ніжністю, на яку здатна, розумію тебе, мені близькі всі 
твої переживання, твоя боротьба з забобонами, зо всією рухляддю ста-
рою, твоя якась надзвичайна інди відуальність більше всього тягне мене 
як до людини, ти занадто багато даєш як людина, щоб тебе можна було 
ким-небудь замінить Ти дав мені багато мук одчаю, моє життя ніби розко-
лолось на двоє: до Володіка і після нього. Я вже не можу бути прежньою. 
Розумію всім серцем твій біль, страдаю за нього безумно. Пишу і ридаю.

Любий, бідний, мій Володя! Я не кричу: навіщо? Не поможеш. Така 
судьба. Але люблю тебе й за муки. Не знаю, не можу не любить. Люблю 
і як мужчину, як любовника. Ти завжди бажаний для мене. Ти викликав 
у мене женщину, дав стільки наслажденія. Я не хочу, я не можу бути та-
кою близькою нікому. Клятв за будуще я не даю. Хіба можна знать на далі? 
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Козолуп (заклопотано). Да, це занімательно… Ну, от і слухайте. 
(Розправляє вуса й читає):

Гей, хто знає яке горе,
хай мене спитає,
хто горілку випиває,
ковбасою заїдає, 
ковбаса і чарка наша —
то у світі згода…
Кривенко (регоче). Але ж це чудово! Це — незрівнян но! Слухайте, 

та ви — талант! Ви за пояс Шевченка заткну ли!
Козолуп (скромно). Ну, Шевченка не так-то легко заткнуть 

за пояс…
Кривенко. Ви думаете? Але ви заткнули! Їй-богу! Ми неодмінно 

напишемо ваші стішки на сальтісоні! А під низом напишемо: «Стішки 
писав С. Козолуп, а сальтісон малював В. Кривенко». Правда?

Козолуп (захоплюючись). А кругом трошки зеленого гарніру…
Кривенко. Верно! Обов’язково гарніру, петрушки, ци бульки… За-

німательно!
Козолуп. Тільки… багатенько це — сто рублів. Га? Скинули б ви 

трошки… От взяли ви тридцять, та ще хай уже рублів п’ятдесят… 
Отак хіба? Га?

Але здається мені так зараз, що неможливо! Я можу не бачить, не писать 
навіть — а не любить не можу. Я не живу без тебе, я існую тільки. Головою 
об стінку не битись і… я смиряюсь. Іноді виривається протест, заплачеш 
страстно, гірко і все… Ти не побачився зо мною, бувши так близько, і це 
мене прямо з ума зводить! Пиши, рідний, пиши все. Хоч це все, що зоста-
лось для особистого життя, але не пиши нічого із жалю. Краще мовчи. На-
пишу все про себе, як Олі буде краще, я тепер сплю погано, дуже змуче-
на. Важко писать все докладно, а багато є чого. Горяче страстно цілую і 
обнімаю тебе, мій єдиний, мій бажаний всіма помислами, всією істотою.

Твоя Люся. Пиши!»
Цей лист, очевидно, вже не застав Винниченка в Києві (він несподіва-

но виїхав до Парижа). Наступний лист Люся відіслала Винниченкові з Пол-
тави вже до Парижа з датою 5-18/ІХ-1909 р., відповідаючи йому на не-
відомий нам лист.

«Здається, трохи заспокоїлась вже і можу хоч декілька слів напи-
сать. Поки не одержу від тебе листа з певною адресою, писать не можу, 
бо опять пропаде. Громада могла перемінить кватирю, і знову всі мої пе-
реживання, все, що вложено в лист, пропаде або в пусте пространство, 
або в чужі руки, як останній лист. Діставши від тебе лист, де ти збираєшся 
приїхать до мене, я була дуже слаба, але зразу одповіла тобі, вилила всю 
душу в ньому, сказала все, що ти для мене і як страстно я тебе жду. Немає 
отповіді. Я ходила як божевільна ті дні, здавалось, що неможливо не отпо-
вісти зразу на такого листа, хоч би і передумав їхать до мене. Нарешті 
одержую листа. Мене зразу вдарило, що не на мою адресу, а на брата, на-
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Кривенко. Це за гарнір та сальтісон? Ви думаєте, що другий де-
шевше візьме?

Козолуп. Візьме! Тут уже один єврейчик предлагав мені усе за со-
рок. Та я не согласився. Хочу вам дать заро бить… Беріть, га? Ой, душ-
но, треба роздягнутись. (Роздя гається і хоче повісить кожух на стіні. 
Натрапляє на порізану картину). О! А це чого порізали?

Кривенко. Не подобається.
Козолуп. Погана чи що?
Кривенко. Атож.
Козолуп (розглядає). Да… Справді, щось вона не теє… Поганень-

ка вийшла у вас… Я тоже, знаєте, как напишу якісь стішки, та не по-
нравляться, так я їх рву.

Кривенко. А сальтісон?
Козолуп. Ну, сальтісони публіка з’їсть всякі. Хе-хе-хе! Да… А кар-

тинка ваша похуже сальтісона… Чи дівчина, чи дитина… не розбе-
реш. Цвіти… Ну, так берете так? Га? Ну, хай буде ще п’ять! Берете?

Кривенко раптом швидко одвертається, люто стискує кулаки, 
впивається зубами собі в руку і так стоїть якийсь мент.

Козолуп Чуєте? Пане маляре? Га?
Кривенко (випускає руку, важко дихає. Глухо). Скільки, значить?

віть руки затряслись, як розірвала його. Що він зо мною зробив, передать 
неможливо. Перш усього, хотіла зразу їхать в Київ — нема грошей і чи за-
стану? Послать телеграмму — теж не знала, що за особа, на котру пишу, 
раз мій лист пропав то і телеграму не дадуть. Послала заказного листа і 
написала й тій М. А. Толст[иковой], щоб вона зараз передала тобі мою за-
писку, а як ти вже виїхав, то щоб вернула мені назад і питала її, чого мій 
лист не передан тобі. Посилаю тобі її записку. Що воно за людина. Як вона 
сама розпечатала лист, то для цього слів нема. Якого ти числа виїхав? Мій 
лист прийшов в Київ 23-го стар. стіля. Я не могла тобі писать зразу в Па-
риж. Що б могла сказать тобі після того, як ти поїхав, не побачившись зо 
мною. Що я можу сказать після того, як ти пишеш, що тобі тільки з одною 
якоюсь невідомою мені людиною тяжко розставатись, а я для тебе ніби і 
не існую зовсім на світі. Який ти, все-таки, жестокий, Володя.

Хотіла тільки декілька слів написать, але не можу. Коли я тепер тебе 
побачу? Коли скажу все, все, що пережито за цей весь час без тебе. По-
трібна я тобі? Пишеш про якусь людину, котра тебе любить, так як ти цього 
хочеш, без мук, тільки для тебе, як ти колись казав, а ти? Ти її любиш? Ну 
що ж робить? Я люблю тебе так, як тільки можу любить, люблю з мукою, 
з отчаєм, тобі не потрібна така любов. Я знаю це. Поганий же ти псіхо-
лог, Володя, як думаєш, що я вже, не любя тебе, соромлюсь сказать тобі 
про це, щоб ти не подумав, що моє почуття було не глибоке. О, з якою б 
я радістю сказала тобі, що у мене зосталось тільки спомін про це почуття, 
ні, мабуть, цього тобі не діждатись, принаймні, як хочеш щирості від мене. 
Лукавить з тобою? Навіщо? Якби я зараз…»
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Козолуп. 85, значить.
Кривенко (прудко повертаючись до його). Ось що: мені треба сто 

рублів. Можете дать — давайте, не можете — беріть свій кожух і йдіть.
Козолуп здивовано дивиться на його.
Кривенко. Це моє останнє слово. Ну?
Козолуп. Оце так… Та хоч з вивіскою?
Кривенко. З вивіскою.
Козолуп. І підпишетесь?
Кривенко. І підпишусь, і розпишусь… і… (Хватає себе за чуб, але 

зараз же пускає руку). Голова мені болить.
Козолуп. Це, видно, горілку з пивом ви пили. Нада всігда оддєль-

но пить…
Кривенко. Ну, даєте? Ні?
Козолуп (чухається). Та що з вами будеш робить? Хай вже по-

вашому… Тільки щоб уже й стішки… А потім, знаєте, якби ще так, 
щоб на патреті книжечку оцю мою примостить… (Виймає гроші). Як 
ви думаєте?

Кривенко. Хоч і на вивісці, що хочете й де хочете.
Козолуп. Ну, значить, так… (Подаючи гроші, хитро зазирає 

в лице). Получайте… А не обдурите? А то, бува, гро ші візьме, та й шу-

На цьому лист обривається. У цій же архівній справі, через кілька ар-
кушів, йде текст без початку, можливо, що це — закінчення наве деного 
вище листа. Ось його зміст:

[…] «така голодна, думаю, привязалась до кого небудь, покохала, 
хіба б ти мене не зрозумів? Хіба це так було б погано і надзвичайно при 
моєму «досить теплому темпераменту і не зовсім холодному серцю», як 
ти це писав. Я ж дала тобі слово: сказать зараз же, як тільки почувати-
му хоч шо-небудь. Ну про це потім. Не можу писать, не зная, кому попаде 
цей лист. Один вже ж прочитав якийсь нахал, як пише особа, на котру по-
силались листи. Пиши зараз же. Я не тільки хочу написать тобі про себе 
все, а мрію, як тебе цікавить, як я для тебе не чужа. Не можу писать, все 
дріжить в мені, а здавалось заспокоїлась. Поїхать за кордон, і не поба-
чившись зо мною, буть так близько і не заїхать, і ти такого другого на-
віть і не допускав, як тільки що я не хочу. А я ж могла вмерти за цей час. 
В Полтаві — страшенна епідемія тифа і великий процент смертності. Жду, 
страшенно жду хоч одного слова, як ти до мене шо-небудь хоть почува-
єш, тільки одне молю тебе: не радь мені сходитись з ким небудь. Невже 
ти не розумієш, яку муку дає мені така порада? Ну нехай я тобі не потріб-
на ні як женщина, ні як людина, я ж тобі жити не мішаю — навіщо ти мені 
це завжди, завжди радиш? Яким треба бути цілком байдужим до люди-
ни, щоб радить це. Слухай, писать не буду багато, одне тільки скажу, що 
особисто у мене немає нічого. Я не хочу його. Занадто все повне тобою. 
Я не можу вирвать тебе з серця, думки — життя свого. Люблять мене дві 
людини: одному потрібна я як женщина (він мені цілком байдужий), дру-
гий же любив мене ще дівчиною (тепер у нього троє дітей, і любов до мене 
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кай вітра в полі… Воно, конєшно, аванс, ну, все ж таки… Ну, ну, жар-
тую. Ех, гроші!.. Ну, купуйте краски та за роботу… Значить, завтра 
в цей час? Добре. Так хай же лежать у вас мій кожух і шапка. Проща-
вайте! Голо ва болить? Це пиво з горілкою. Розписочку б з вас… Ну, 
та між українцями і так уже буде… Свої люди. Бувайте здоро венькі!

Кривенко. Бувайте.
Козолуп виходить.
Кривенко бере кожух, шапку, книжку і шпурляє все в куток. Ховає 

гроші в кишеню і лягає на шкуру, взявши з собою бандуру. Похмуро-
задумливо бере акорди. Часом злобно усміхається і крутить головою.

Стукають.
Кривенко (незадоволено повертає голову й кричить). Ввійдіть!
Входить Орися. Гарно одягнена. Здивовано зупиняється. Помалу 

протягує.
— Одна-а-че! (Озирає кімнату, стіл, підлогу, і Кривен ка).
Кривенко мовчки бренькає.
Орися (ступає далі й, глянувши на порізану картину, з страхом зу-

пиняється). Що таке?!
Кривенко мовчить, з нудьгою кривиться і бренькає.
Орися (сердито, гаряче). Я вас питаю, що це таке?!

дасть йому тільки муки): я його як людину дуже любила, він мене считає 
якоюсь надзвичайною і це мене привлікає, але для мене мужчи ни, окрім 
тебе, нема на світі. Розумієш тепер? Одповідай зараз. Як хочеться бага-
то, багато написать тобі».

Тут же зберігається ще один фрагмент листа, який, як можна судити 
зі змісту, написаний невдовзі після від’їзду Винниченка до Парижа. Люся 
писала:

«Володя, Володя, невже ж ми чужі? Чужі, Володя! Невідомі якісь люди 
тепер окружають тебе. Є у тебе людина, котра тобі найдорожча, з котрою 
тільки і жаль було розставатись. Не можу не проклинать її, бо якби не вона 
— ми б побачились. Е, та шо. Яка тоска, яка нудьга. Все щодня чекала, може 
одержу від тебе листа, де ти спитаєш: «Люся, чи жива ти, чи не хвора, що 
не пишеш мені?» Нема нічого. Такої тоски я ніколи не переживала — це гір-
ше великого горя, і знаєш, і писать не хотілось в Париж. Ну де я візьму слів, 
щоб розказать все, що я пережила. Та ти мене якось і не розумієш, ніби 
я на чужій мові пишу. Я не знала, що ти написав за цей час. У тебе немає і по-
треби прислать мені прочитать. Тобі все одно. Тільки не жалій, пиши правду: 
я тобі чужа. Дуже тобі хочеться, щоб я зійшлась з ким небудь. Це шось може 
вище за мене. Шось незрозуміле мені. Хочеш ти цього? Моє почуття тобі мі-
шає. Я не можу і не писать. Пиши хоч, що одержав цього листа, а то може 
опять хтось прочитав. Ну бувай здоров. Пиши про себе, як я тобі рідна, я ж 
нічого, нічого не знаю. Яка мені мука зараз. Міцно жму руку. Люся».

Ще кілька листів і листівок Люсі, відіслані в жовтні — на початку лис-
топада, датовані старим і новим стилем, проникнуті сумом, турбо тою 
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Кривенко (грубо й злісно). Муфта!
Орися. Що?? (Зрозумівши насмішку, гнівно блискає на його очи-

ма. Тихше й спокійніше). Я вас питаю, хто порізав картину?
Кривенко. Я.
Орися. Навіщо?
Кривенко (раптово одкладає набік бандуру, мовчки истово, підхо-

дить до картини, зриває її з мольберта й шпурляє в куток). Сідайте. 
(Одходить назад і лягає).

Орися (здивовано, пильно слідкує за ним. Потім теж мовчки йде 
до картини, бере її, знову ставить на мольберт і роздивляється). Це 
та… «Майбутнє»?

Кривенко (тоном, щоб одчепитися). Да.
Орися (довго дивиться на картину. Тихо). Вона радістю своєю 

всмоктує в себе душу…
Кривенко (з мукою). Орисю! Я вас прошу, покиньте. Шпурніть її 

туди.
Орися довгим, пильним поглядом дивиться на його, потім бере 

картину, односить її в куток і обережно ставить лицем до стіни. Кри-
венко, не повертаючись, скоса зиркає на неї й бренькає.

про здоров’я доньки, споминами про минуле і розпачем через небезпеку 
втратити і другу дитину. Винниченко також, очевидно, датував листи, зра-
зу після повернення до Європи, то стилем старим, то новим. Через те ін-
коли виходить, що лист, датований числом ранішим, є відповіддю на лист, 
ніби написаний пізніше. Розміщуємо їх тут, враховуючи зміст.

В одній з листівок Люся писала:
«8-21/ Х 1909 р.
Всім серцем вітаю тебе, мій хороший! Почуваю себе дуже погано, ма-

буть, заслабну, як і Оля. Їй вже краще зараз, але ще в постелі. Стомилась 
дуже я за цей час. Приходе вечір, думаю написать тобі про все пережи-
те, та якось чи стомленість, чи не знаю шо, і не хочеться писать. Прийде 
настрій, напишу. Особливо, як одержу від тебе листа, а зараз насилувать 
себе не буду. Ти, Володя, не щирістю і лукавством не докоряй мені ніко-
ли, що хочеш кажи, тільки не це. (Кілька слів нерозбірливих. — Н. М.) Пиши 
про себе все, все. Чого так зразу виїхав, що робитимеш. Все, все. Міцно, 
міцно жму руку. Люся».

Винниченко в листі з Парижа, датованому 25 жовтня 1909 року, пи-
сав Люсі.

«Люсінька, голубка моя ніжна, хороша! Надзвичайно радий, що діс-
тав від тебе листа, і, не криюсь, такого листа. Для чого ж ти сама мене 
відштовхнула й не хотіла бачитись? Може б, я навіть за кордон не поїхав, 
якби ти згодилась? Я тільки в Київі мав близьку людину, яка до мене відно-
силась гарно, але в Київі жить було вже неможливо. Я думав жити в Харь-
кові, думав бачитись з тобою. Хай не було б між нами любовних відносин, 
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Орися задумчиво підходить до столу й зупиняється. Водить очима 
по пляшках, потім скидає рукавички, бере пляшку й наливає в склян-
ку. Про бує, потім п’є.

Кривенко (хмуро поглядаючи на неї, байдужим, тупим голосом). 
Воно міцне.

Орися. Добре.
Кривенко. Недобре потім буде.
Орися. Я говорю, що воно добре. (Наливає знов). А що потім буде, 

побачимо. (П’є). А тепер уже ні: алкоголь чути. (Одсуває склянку. За-
стигає і дивиться поперед себе, не кліпаючи. Тихо, не обертаючись 
до його). Ви не вірите уже в таке майбутнє?

Кривенко стискує одним плечем і досадливо ворушиться.
Орися. Да? 
Кривенко. Да.
Орися (дивиться на його. Встає, підходить, скидає капелюх і ки-

дає його на землю. Помалу опускається на шкуру поруч з ним. Вдив-
ляється в його глибоким, тужним поглядом. Тихо). Під очима синя-
ки… Сірий… Губи жорсткі… (Несподі вано бере його голову в руки 
і припадає довгим поцілунком. Одривається і суворо-задумливо ди-
виться вбік).

як друзья ми б жили гарно. Я з такою хвилюючою радістю думав обняти 
тебе, побачити твоє хороше лице, послухати твою швидку-швидку, гаря-
чу, захоплену мову, так уявляв собі це… і раптом дістаю листа, де вичи-
тую, що тобі зовсім того побачення не хочеться. А на другий лист мій ти й 
зовсім не одповіла. Тоскно мені стало — і рішив я їхать за кордон. Там як 
нема близьких людей, то хоч спокійніще. А ти пишеш, що я не схотів ніби 
бачитись з тобою, бувши так близько. Ех, Люсінька, Люсінька! Якою те-
плотою обгортається серце моє при думці про тебе. Ти мати мого Володі-
ка, моєї дитини, моєї безмежно, до ридання дорогої дитини. Люся, Люся, 
ти дорога мені, знаєш ти це? Хороша ти моя, ніжна, люба. З великою вдяч-
ністю цілую твої руки. 

Тільки що дістав листа твого на Громаду. О, Люся, чого ти так довго 
не одповідала? Чому мовчала і послала листа тоді, як я вже виїхав? (Тво-
го листа зрозуміть не могли, бо той нахал, який розпечатав, абсолют-
но не розумів по укр[аїнськи]). Го лубка моя! Так це не твоя вина. Якби ж 
я знав! Надзвичайно мені тяжко від цього. Надзвичайно! 

Зараз дощ іде, і вітер виє за вікном. У дощ мене обгортає ниючий, со-
лодкий сум. Коли небо хмарне і хмуре, мої чуття туляться одне до одного і 
стають теплішими від того. Моє чуття до тебе ще тепліше зараз. Люсінька! 
Не проклинай ту людину, вона ні на крихту не одбірає мого чуття до тебе. 
Вона багато мучилась, вона хороша, але чуття до неї не зменьчує чуття 
до тебе. Не знаю, як це діється, але цілком щиро, глибоко і глибше, ду-
маю, ніж хто инчий почуваю до тебе ніжну теплоту і рідність. Але ти — рід-
ніша мені по духу, ніж вона, по інгелігентности. — Не з байдужжя до тебе 
я радив тобі зійтись з ким-небудь. Як ти, все-таки, ще погано розумієш 
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Кривенко, зиркнувши на неї, бере руку її і цілує.
Орися (помалу гладить другою рукою по голові його). Бідний 

мій!.. (Злегка насмішкувато, тепло і ніжно). Важко жить з принципа-
ми? Га?

Кривенко (глибоко зітхнувши). Да, іноді не з медом… Іноді просто 
не знаєш уже, чи не ваша правда, чи не краще слухать своїх хвилин-
них бажань і плювать на майбутнє…

Орися (тихо й роздільно). «Принцип — прожектор, який освітлює 
людині і гори, й провалля, а безоглядні, хви линні бажання — велоси-
педний ліхтарик, який тільки за важає». Хто сказав?

Кривенко. Я. А тепер…
Орися (швидко, серйозно, строго навіть). А тепер те ж саме!
Кривенко здивовано, пильно дивиться на неї. Випускає її руку й 

холодно-насмішкувато злегка кривить губи.
Орися (спалахнувши). Ви що? Думаєте, сказала це, щоб вам дого-

дить? Підмазуюсь?
Кривенко без усмішки дивиться на неї.
Орися. Сказала, бо так думаю зараз! А через п’ять хвилин пошлю 

к чорту всі ваші принципи! І поцілувала вас з жалю, а не з чогось 
другого… І прийшла того, що… Ну, не ваше діло, чого прийшла!.. 

мене! Ти не можеш допустити, що можна радити з бажання бачить близь-
ку людину радісною, задоволеною. Як ти могла також запитати «невже ми 
чужі?»? Хіба ти забула, що ти — мати моєї першої дитини? О, Люся, як ти 
мало знаєш мене! Ніколи не питай. Що б не сталось, як довго б ми не ба-
чились, хоч би навіть перестали якось листуватись, пам’ятай і знай, що 
рідність до тебе ніколи не зникне з моєї душі! Я знаю, це (можливо) буде 
завжди одгонить від мене женщин, що могли б покохать мене, але мені й 
не треба таких женщин, які не можуть зрозуміти мого чуття до тебе і його 
природне право в мені. Живу я досить гарно. Гарно в тому смислі, що пра-
цюю. На мою думку, це найкраща радість в життю, радість свідомости, що 
ти почуваєш в собі силу. А коли сила є, то й працюватимеш. Пишу роман. 
Пишу по-россійському, бо нема рації писать його по-укр[аїнськи], через 
те нема рації, що знаю, що його не прийме ні одне укр[аїнське] видавни-
цтво. Це — продовження «Щаблів» навіть з участю того самого Мирона 
Ант[оновича] і його сестри, Марусі. Вони в другому тільки городі, з други-
ми людьми. Поки що я задоволений своєю роботою. Біда тільки, що в Па-
рижі багато такого, що відриває од роботи, то те, то се. Найбільше займає 
часу Громада. Не міг утерпіть і почав перетрусювать публіку. Заворуши-
лись, як жуки потревожені на гною, і вже є вороги й прихильники. Біда 
мені з самим собою, нігде не можу обійтись так, щоб тихо пройти, нікого 
не зачепивши. Уже скільки сам собі нотацій читав за це і… ніякого знаку. 

Тепер зачепився з постановкою п’єси нової («Чужі люди», Вістник, 
октябрь). Її мені ще не прислали — і публіка репетує.

Здоров’я досить добре, сплю гарно — одним словом, Люсьонок мій, 
якби ще ти була тут, щоб можна було вечерком прийти, тихо поговорити, по-
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(Встаючи). Тося зараз у профе сора. Буде там довго, а я сидіть в при-
йомній не хотіла.

Кривенко (живіше). Тося у професора?
Орися. Да. Останній огляд.
Кривенко (крізь зуби). Так.
Орися. А тижнів через два ви будете татом, і само життя без вас 

поламає ваші принципи.
Кривенко. У Тосі гроші є ще, не знаєте?
Орися. А ви що, на родиво, може, хочете дать? Пома гать тому, що 

проти вас? Принципи!
Кривенко (в’яло). Перший принцип — не треба зайвих, некорис-

них страждань.
Орися (злісно, роздратовано). Господи! «Некорисні страждання»! 

Наче є корисні страждання.
Кривенко. Бувають.
Орися. Це во ім’я майбутнього вашого? Та звідки ви, чорт вас за-

бирай, знаєте, що життя піде по вашому плану, по напряму вашого 
майбутнього? Звідки ви знаєте, що за ці страждання, які ви добро-
вільно приймаєте зараз, в майбутньому життя дасть вам те, чого ви 
хочете? Звід ки?

сміятись від душі, спочинути, і було б зовсім гарно. Немає людей тут, яких би 
я чув близькими собі. А без цього важко. Ну, та я не нарікаю, а просто жалкую. 

Дістав твою картку, де пишеш про свою хворобу. Бідна моя, ти завжди 
мусиш знайти собі щось погане. Сподіваюсь, що несерйозно це. Пиши 
мені. (Написав останню фразу й сором стало: ти певно вже будеш здоро-
ва за той час, поки прийде мій лист.) Що у Олі було? Не тиф? Взагалі, як ти 
устроїлась з Олею? Учиться вона? 

А що ти робиш? Що думаєш робить? Невже ти так і залишишся нянь-
кою Олі? Мені, Люся, здається, що ти могла б… писать. О! Я так і бачу, як 
ти червонієш і смієшся. Але ти чекай, спершу провірь мої слова, а тоді 
смійся. Деякі твої листи, які пишуться тобою під впливом чуття, — прямо 
художественні. Спробуй що небудь. Як би це було гарно для тебе!

Чуєш? Неодмінно спробуй і пришли мені. Коли знайду вартим до дру-
ку, все зроблю, щоб надрукували і заплатили. Компліментів гово рить 
не буду, але страшно радий буду, коли удасться тобі стать на цю дорогу. 
А матеріалу у тебе знайшлось би. Натура ж твоя, взагалі, мені здається, 
пристосована до якоїсь артистичної праці. 

Одповідай на це. 
А поки що від усього серця обнімаю тебе, моя хороша. скоріще виду-

жуй і спробуй те, що я тобі ражу. (Спершу спробуй невеличке.) 
Прислать тобі свого новонаписаного не можу, бо нічого не маю. 
Якесь рос[ійське] видавництво береться видать мої оповід[ання]. Але 

ради бога, нікому ні слова. Коли буде щось певне, напишу докладніще. 
Пиши, коли буде охота писать, хоч що дня, всякому твоєму слову радий. 
Цілую міцно. Володя».
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Кривенко (з нудьгою). Звідти, звідки й ви знаєте, що сонце зі-
йде над річкою, а зайде за садом Тіволі. (Зло усміхнувшись). Краще 
відмовитись од бажання обняти вас зараз, ніж мати з вами дитину 
в майбутньому.

Орися. Ви вже маєте її від іншої.
Кривенко. Ото ж бо й є, що «опыт и практика — вели кое дело».
Орися (глухо). А якби я згодилась не мати дітей?
Кривенко хутко глянувши на неї, вдивляється. Орися твердо ви-

держує погляд.
Кривенко (криво посміхнувшись). Глядіть, програєте гру.
Орися. Не турбуйтесь.
Кривенко (з тоскою). Ех, покиньте, Орисю! Не вірю я вам і ніко-

ли не повірю. Знаю, вам слави хочеться, хочеться бути відомою… 
Даю вам слово, що цього я вже не можу вам дать… Знаю, ви можете 
збрехать зараз і дать мені потім дитину, щоб прив’язать до себе. Але 
кажу вам, вам же гірше буде. Програєте…

Орися. Я хочу, щоб ви були моїм.
Кривенко (з усмішкою). Дуже хочете?
Орися. Хочу!
Кривенко. Так, що й на каторгу за мною пішли б і ста ли б жінкою 

каторжника, а не художника?
Люся в коротенькій листівці, датованій 20-2/Х 1909 р., писала: «На 

мене так і сипляться нещастя. Зараз я без кватирі, ночувала з Олею у прі-
ятельки, бо у хозяев заслабла дитина на скарлатину, пришлось бігти. У Олі 
малярія, вона 2 тижні не виходила. Тепер боюсь, що і вона заслабне. Один 
ужас. Хороший мій, так хочеться одповісти на твого листа, не маю навіть 
і часу. Не спала сьогодні всю ніч. Не везе мені в Россіи. Грошеві справи 
один ужас, а тут (слово забито штемпелем. — Н. М) Пиши. Люся».

А 23 жовтня Люся нависала Винниченкові великого листа.
«Мій любий Володя! Як мені зараз погано! Пожалій мене, мій хороший. 

Пишу карандашом, бо нема зараз у мене чорнила, а хочеться писать. Пе-
реїхала в гостинную, бо нема кватирі, та і не принімають ніде, бо бояться, 
що ми перенесем заразу. Я ж тобі писала на карткі, що там, де я живу, за-
слабла дівчина скарлатиною. Невідомо, що ще буде з Олею, бо 12 день 
вона може бути в скритому состояніи, як Оля заразилась. Не можу пере-
дать тобі мого душевного состоянія. Скар латина — це ж такий ужас, це 
аж 90 процентів за смерть. У Олі вже 3 тижні малярія і завжди повишена 
температура, вона і на воздух не виходе. Минути я не маю спокою. Вона 
така жовта тепер, худа, бліда. Ти б її взагалі тепер і не пізнав. Тієї Олі, що 
була в Парижі, зосталось дуже мало. […] Невже ж судьба буде так бес-
пощадна, що відніме у мене і цю дитину? Тоді вже кінець… Кажу це ціл-
ком свідомо і спокійно, і через це майже спокійно жду хвороби. Заслаб-
не — все зроблю, щоб спасти, то це буде боротьба не тільки за життя ди-
тини, але і за своє. А жити, не дивлячись ни на шо, я все ж таки хочу, без Олі 
я не зможу, смерть Володіка одірвала у мене половину душі. Я живу, наче 
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Орися. На каторгу? (На мент зупиняється, немов вдив ляється 
у себе). Н-н-ні… Зараз не хочу. Не знаю, може б, тоді захотіла.

Кривенко (ліниво одкидаючись назад). Заспокойтесь. Я цього не 
схотів би.

Орися. Я й не турбуюсь. Через що ж ви уже не можете дать слави?
Кривенко. Тося, мабуть, жде вас?
Орися (злісно). Я вас питаю, ви одповідайте! І сама піду! Без натя-

ків. Фу! Які ви гидкі всі, принципіальні! Який чорт з ваших принципів, 
коли ви тільки рюмсаєте й мучитесь від них? Для чого ж вони тоді? 
Від всього відмовляються, женуть всяку радість, всього бояться, жа-
ліються… Во ім’я чого ж? Во ім’я якогось дальшого, майбутнього, 
яке, може, ніколи й не буде. Фу ти, дурні!

Кривенко. А ви самі одмовляєтесь від ближчого во ім’я дальшого?
Орися. Я?? О, вибачайте.
Кривенко. Для чого ж ви оселились з Тосею, терпите всякі непри-

ємності, слухаєте мої грубості?
Орися. Так мені хочеться.
Кривенко. Ну, і нам так хочеться.
Орися. Неправда! У вас ще, крім Хотіння, є Страх! Ось вам хочеть-

ся обнять мене, цілувать, милувать. Хочеться! Я по очах ваших за-
вжди бачу. А ви цього не робите. А мені захочеться — і зроблю.

і реагирую на все, і цікавить мене все, але… все не те, не умію ясно вира-
зить… ніби завжди щось висить надо мною, якась тупа, тупа ниюча біль, 
хоч і смієшся. І нема надії, що воно пройде, бо те, від чого воно могло про-
йти, залічить — неможливе для мене. Не можу жить як всі люди. А без 
Олі — це вже зовсім інвалід. В той день як умре Оля, я теж умру. Спасуть 
— знов зроблю. Це для мене вже навіть і не питання. Пишу тобі для того, 
щоб ти знав, як це трапиться, що зробила це не під впливом афекта, як 
істерічка, а цілком свідомо. Сижу в гостинниці. Всі ж, і діти, бояться за-
йти, грошові діла прямо один ужас, а тут холод, дощ, нема нічого тепло-
го. Так погано все, рідний мій, що не хочеться про це і писать, а тут ще 
є друге, що мене мучить, але про це потім напишу, може із за того при-
йдеться Полтаву поки нуть. Та боюсь, що із за Оліної малярії прийдеться 
їхать до моря в Крим. Побачу, що скаже лікарь, бо малярія може перейти 
в тубер кульоз. Батько ж її, помимо того, що дає щомісяця, і знать рішу-
че нічого не хоче. У мене з ним дуже погані відносини. Треба тобі доклад-
но написать про все, а це мені так важко, бо і багато є, і нічого нема. Літо 
прожили в деревні з Лелею. Здається, я вже тобі про неї писала. Я зовсім 
її не люблю тепер, вона мені чужа. Жалію її — це правда. Рішила зоста-
тись в Полтаві — бо тут все ж є близькі (більш-менш) мені люди, а в друге, 
через те, що Гольдмерштейн зовсім не має бажання бачити Олю, а навя-
зувать йому її я не хочу. Тоді, як ми бачились з ним в Москві, він мені обі-
щав знайти яку-небудь службу, а потім писав, щоб я на нього не ращитува-
ла. Розуміється, було б смішно йому просить яку-небудь службу для жінки, 
як він виставляє себе страдальцем: він, бачиш, заробляє, а його жінка все 
за кордоном проживає. А тут — на тобі — службу шукать на 40 карбованців.
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Кривенко. Так чого ж ви не робите?
Орися. Що?
Кривенко (глухо). Та от хоч би обнять мене, цілувать, милувать?
Орися. Думаєте, не зроблю? Ну, нате! (Обнімає і жагу че цілує лоб, 

щоки, губи).
Кривенко скажено стискає її, кладе на коліна собі лицем догори 

і, нахи лившись, впивається поцілунком. Потім зразу підводить її, са-
довить і, трудно зітхнувши, одкидається головою на подушку і про-
водить рукою по лиці. Орися припадає головою до грудей йому і ле-
жить. Потім розстібає комір сорочки його і цілує. Підводить голо-
ву і глибоким поглядом дивиться в очі йому. Кривенко не рушить-
ся. Вона знову мовчки впивається поцілунком в тіло і знову підво-
дить голову, і дивиться в лице. Цілує й дивиться. Все частіше, все з 
більшою жагою.

Кривенко (тяжко дихаючи, хрипло). Орисю! 
Орися (з жагучою ніжною готовністю, витягуючи лице до його). Що?
Кривенко важко дихає, хватає її руку, душить, тягне до себе, одпи-

хає, знов притягує. Орися безвольна — ослабле тіло покірно посува-
ється за ним; дивиться на його затуманеним поглядом.

Так не хочеться писать про це, Володінька, день за дньом пере живать 
все важко, а писать і нема чого. Гольдмерштейн щитає мене падшею жен-
щиною, ставе мені умови, на яких Оля зостається у мене (це все пишеть-
ся тільки для того, щоб мене оскорбить, бо уявляю, в який би він прий-
шов ужас, якби я йому її привезла). «Оградите девочку от влияния Ва-
шей «частной жизни». Це його подлінні слова. І багато чого. Ну я йому 
на того листа теж отвітила добре, в долгу не зосталась. Дуже багато 
оскорбітельно-мучітельного писав, не хочу писать, навіщо? Мені тільки 
тяжко, от і все. О, я хотіла жестоко отомстить і почала вже робить по цьо-
му поводу, а потім пропало бажання: не хочу і тобі писать, що я хотіла 
зробить, я тобі якось, туманно тільки писала, а ти зрозумів зараз, що тут 
щось нове в моєму житті, що я ніби кимсь увліклась. А… не варто тепер 
про це і балакать. Господи, скільки б я могла тобі розказать, а писать якось 
не можу тепер! Мені ці дні, помимо всіх моїх теперішніх непріємностей, 
осо бенно якось тяжко. Завтра рік, як почались у мене роди. Які муки, які 
страдания? С таким трудом спасли мене і для чого? Якби я вмерла, то Во-
лодік би жив. Нам двом, значить, не можна було жити на світі! Володя, мій 
рідний! Я тебе мучу цім, прости мене, мій любий, але я не можу. Про цю ж 
муку, про цю біль я ж нікому, нікому в цілому світі, окрім тебе, не можу ска-
зать. Це егоїзм — нехай, але я не можу не сказать тобі, як мені боляче. Во-
лодя, ти знаєш, ти знаєш, Володя, як я безумно ненавижу двух людей, не-
навижу до того, що при думці про них у мене голова крутиться до божевіл-
ля. Це — невідома мені Соня і Єлена. О, я так певна, що якби вони не тра-
пились на твоєму житті, то Володік би жив. Так певна, що нема сили, яка б 
мене переконала в цьому. Від всього серця бажаю тій Соні ніколи не зна-
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Кривенко (раптом одпихає її, сідає і рішуче стріпує головою). 
Не треба!

Орися (з злою жагою). Треба!
Кривенко (таким же тоном). Не треба!
Орися. А я говорю тобі, треба! Чуєш, ти?! (Прису вається ближ-

че, обнімає). Треба, кажу тобі! Не будь безум цем! Я дам тобі сил… 
Я запалю тебе… Ти будеш могутнім… Ти даси людям красу нашої 
радості. Чуєш? Що буде, ти не знаєш, а зараз є щастя… Бери ж його! 
Бери, треба! (Розри ває сорочку його і палко, жагуче цілує, пригорта-
ючись).

Кривенко шалено стискує її, впивається поцілунком і зараз же 
встає, по садовивши її. Важко ходить по хаті, застібаючи сорочку.

Орися (сидить недвижно, спершись рукою на підлогу. Помалу по-
правляє зачіску, встає, піднімає капелюх і одягає. Підходить до Кри-
венка і, простягнувши руку, сумно й ніжно говорить). Спасибі…

Кривенко. За що?
Орися (усміхнувшись). О, не за те, що ви такий благоразумний. 

За радість переживання, за хорошу хвилину…
Кривенко (якийсь мент дивиться на неї). Ех, Орисю! Якою хоро-

шою ви можете буть!

ти радости материнства, а як і пізнать, то на момент, від всього серця ба-
жаю їй хоч соту долю того страдания і того було б досить з неї, якби у неї 
отняли так дитину, як у мене. Будь вони прокляті! Не можу писать. Прости, 
Володя, тобі це тяжко читать, але ти мене просиш писать щиро, і я пишу 
те, що переживаю зараз. Моя незаживающа рана відкрилась зараз — і 
я стогну від болю. Єдине, що б могло залічити мою рану, — це дитина. 
Боже мій, як би я хотіла мати дитину, дитину бажану і батьком і матірью. 
Я б не побоялась ні мук беременності і родів, ні пеленок, нічого, нічого, 
але цього не буде. Неможливо! Є у мене людина, котра любе мене всю 
як я є, любе вже давно, давно, але від нього я не хочу дитини. Та там тре-
ба багато оставить позаді. Жінка його любе, там діти і це для мене прямо 
горе тепер. Мабуть, прийдеться покинуть Полтаву. Я дуже гарно до ньо-
го відношусь і знаєш, Володя, не хочеться мені писать про це, бо не зумію 
описать. Якесь сложне відношення до нього, не знаю, що це таке. Думаю, 
що це прямо моя якась порочность. Я неспокійна біля нього. Мені прієм-
но, як я бачу, як він блідніє від страсті. Розумієш, наблюдаю за ним цілком 
спокійно, як він міняється в лиці, як говоре мені про своє почуття, як він ці-
лує мої руки з такою страстью і мукою, що я якось і без слів розумію, по-
чуваю, то у нього робиться в душі. Я якось починаю хвилюватись і вдруг 
згадую: боже, якби це Володя казав мені це, якби це Володя так цілував 
руки! І боляче мені робиться, а він стає чужим, чужим, непріємним. А іноді 
думаю: от взять і отдатись, і зараз же написать це тобі: радуйся, ти ж так 
хотів цього, радив мені. І спитать тебе, щоб щиро, щиро написав, що 
ти почуваєш в ту хвилину, як читаєш, котра любе тебе, хоче бути твоєю, 
а отдалась другому тільки через те, що ти її не хочеш. Володя, мій бажа-
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Орися (просвітлівши). Хіба? (Хоче щось сказати). Ну, нічого!.. Тре-
ба йти, Тося жде… До побачення! (Стискує руку).

Кривенко, не випускаючи руки її, дивиться на неї. Орися знов з 
охочою ніжністю витягує до його лице і жде.

Кривенко (зітхнувши, струшує руку й випускає). До побачення!
Орися (помалу). До по-бачен-ня… (Іде. Вмить ози рається). А це 

ще не кінець! Чуєте? (Швидко ступає до две рей).
В двері стукають.
Кривенко. Ввійдіть!
Антонина (входячи й холодно глянувши на Орисю, стомлено го-

ворить). Ви тут? Я так і знала… Я вас чекала і рішила сама їхати. 
Ви могли сказати, що вам треба піти, я б Пашу попрохала поїхать зо 
мною…

Орися. Я на хвилинку зайшла до Василя Марковича. Думала, що 
ви довго будете. Вибачте, Тосю.

Антонина (проходячи вперед). Та нічого… Тільки професору при-
йшлось дать мені свого лакея помогти до їхать… У мене тепер такі го-
ловокруженія, що я просто боялась їхати. (До Кривенка). Я на хви-
линку зайшла. Ма леньке діло єсть…

Кривенко. Сядь, Тосю… (Підставляє стілець).

ний Володя, скажи щиро: ти б цілком спокійно віднісся до цього? Тільки 
не щади, зак линаю тебе! Кожному твоєму слову знов вірю і ти б не був уже 
для мене тим, якого я знаю, якби почувствовала твою нещирість. Хай жес-
токо — це для мене майже цінніще всього. Там діти — і це для мене святе. 
Щастя я йому не дам, бо не люблю і не маю страсті, а горя б було досить 
для всіх. Нехай я тобі ще багато чого напишу про це. Може як матеріал 
пригодиться. Треба буде тікать із Полтави. Ка жуть, у мене ще багато жит-
тя, не вірять, як кажу, скільки мені год. Я й сама не знаю, через що я хочу 
жити. Та хочу! Життя дає мені стільки страдания, а я все ж хочу жити, ци-
пляюсь за життя. Може, ти і прав, як казав, що я люблю страдания. Хто 
знає? Може я тоді і живу, як страдаю. Не знаю. Нікчемне якесь життя.

Чудний ти, Володя! Ти кажеш, що я б могла писать. Ні, і пробовать 
не буду. Це дурниця! Я і листа написать не можу, якось не хватає терпіння 
написать те, що переживаю, пишу, а думки якось біжать вперед, вперед 
і, здається, що я вже написала, а я тільки перечувство вала і писать вдру-
ге скучно. Знаєш, Володя, ти тільки не смійся надо мною. Я іноді почуваю 
в собі якусь громадну силу, якусь масу енергії, здається, що я щось зро-
блю, що не проживу звичайною жизнью, що треба шось робить, шось тра-
питься таке, що я стану інчою і… нічого не трапляється, і нічого я не ро-
блю. Не зрозумієш, бо не умію виразить це словами. Ти знаєш, мною ці-
кавляться. Я не хвастаюсь, Володінька, а мені смішно і я сама собі думаю: 
якби вони мене знали ближче і знали, яка я нікчемна людина. Истерічка, 
мабуть, я страшенна. Сто милась вже і не хочеться писать. Якби можно 
було побалакать і сісти близько, близько біля тебе, взять твої руки і при-
жатись до них лицем, хочеться, щоб ти обняв, ціловать навіть і не треба, 
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Орися. Ну, а я піду, одішлю лакея і підожду вас на звощику. До по-
бачення!

Кривенко. До побачення.
Орися виходить.
Антонина (сідає. Підборіддя починає дрижать їй). Може, я вам пе-

решкодила?
Кривенко. Тільки, ради бога, не треба плакать.
Антонина швидко виймає хустку і прикладає до лиця.
Кривенко. Ну, Тосю! Це, дійсно, як нежить у тебе. Ти б хоч лікарс-

тва якогось взяла у лікаря…
Антонина (підводячись). Я піду… Вибачай…
Кривенко (не пускаючи). Ну, справді ж, Тосю. Ти плачеш від всякої 

дурниці. Ну, чого ти зараз?
Антонина. Нічого… Вже нема… (Витирається).
Мовчання.
Антонина (раптом). Слухай, я зайшла до тебе поба лакать ще раз. 

Тільки ти мусиш мені дать слово, що скажеш правду.
Кривенко. Ах, Тосю, як тобі не надокучить ця перед мова! Ну, даю 

тобі слово.
Антонина. Скажи… Да! Професор сказав, що через сім-вісім 

день… Бенефіс мій… (Гірко посміхається).
тільки почувать тебе біля себе. Так безумно хочеться ласки твоєї, лас-
ки реальної, а не тільки в словах. Ех, Володя! Другим це достається, а не 
мені… Яке б не було надзвичайно велике бажання, не родить воно бажан-
ня в другому. Ну годі. Пиши про себе. Сьогодня ходила в бібліотеку, хоті-
ла взять «Вістник» за октябрь. Ще нема. «Дзвіна» нема в бібліотеці, а «Ді-
згармонія» є. Невже ти мені і не пришлеш те, що написав? Володінька, 
чи побачимось ми коли? Так, мабуть, не скоро, що у тебе і бажання про-
йде. А мене аж злоба бере, як сідаю писать: все одно ж нічого не напишу, 
не умію і нема й терпіння, розказувать можна все зараз. У мене є знайо-
мий офіцер. Він їде в академію, по убєждєніям — це соціаліст. Розумний. 
Він ще молодий — певно, він звичайною людиною не буде. Він у мене час-
то буває і носе мені книги, у нього маса — і виписує, і купує, так от, він теж 
так балакає, як і я. Зразу про все. Про що тільки ми з ним не балакаєм. 
На всевозможні теми, і при тому перебивая друг друга. Ну бувай здоров, 
Володінька, не забувай мене.

Володя! Ти пишеш, що радив мені зійтись з ким-небудь через те, що 
хотів би мене бачить довольною, щасливою. Певне ж, у тебе нічого-нічого 
не зосталось до мене, помимо тільки гарного відношення як до людини. 
Та що я питаю? Хіба не ясно і так. Якби було хоч шо-небудь, то звичайно, 
що цілком нормальна, цілком природна ревність не дала б цього щиро ба-
жать мені зійтись з ким-небудь. Якби я так серьезно до цього відносилась 
і якби могла це зробить, я б зробила і написала б тобі про це, але уви! Про-
сто органічеськи не в состояніи нікому отдатись, окрім тебе. Не умію ма-
буть жити, брать від життя моменти.
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Кривенко (невиразно). Так. Ну?
Антонина. Так от, ти скажи: ти нічого не зробиш дитині? (Кривен-

ко нетерпляче поводить плечима). Ні, ти мені дай слово. Я не можу… 
Мене бере такий жах, та кий жах, що я… не можу. Я збожеволію. Я по-
винна знать на певне. Інакше краще померти тепер же, поки не пізно…

Кривенко (тихо, сумно). Я вже сказав тобі раз. На віщо піднімать 
знову? Навіщо ці зайві, непотрібні страж дання?

Антонина. Потім, май на увазі, що коли у мене однять дитину, 
то молоко може кинутись мені в мозок, і я можу збо жеволіти… кра-
ще зараз…

Кривенко. Тосю! Ти — неможлива! Говорю ж тобі… І крім того, 
це — неправда. У многих діти помирають на місяцю, двох, і нікому 
молоко не кидається… Ну, та про це нічого балакать. Сказав я… Ро-
диш і будеш виховувать. Ти прочитала ту книжку по водолічінню, що 
я приніс тобі?

Антонина. Прочитала. Я думаю, крім того, звернутись до спеціалі-
ста по нервовим. Он у Савченків… Які вони обоє нервові, а подивись, 
які діти… Здорові, розумні… Хлопчику третій рік, а уже читає. (Ін-
шим тоном). Хлопчик таки буде… Тепер уже нема ніякого сумніву…

Кривенко (живіше). Да? Професор сказав?

Ти так мало про себе пишеш, може тобі непріємно, що я і питаю. Як 
твоя роботоспособность, як здоровье?»

Далі Люся передає вітання спільним знайомим, просить писати 
до Полтави на адресу приятельки Діни Наумівни Абрамович, бо, може, 
скоро доведеться їхати до моря, адже у Олі три тижні постійно тримаєть-
ся висока температура.

«Полтава 31/ Х-1909 р.
Вітаю тебе, хороший мій! Прочитала сьогодня «Чужі люди». Не можу 

розібратись зараз, але якесь чудне вражіння зробила на мене ця пьєса. 
Які, все ж таки, тяжкі положенія создаєш ти, Володя. Страшенна якась тя-
жість ляга на душу. Знаєш, я б не ставила її, на твоєму місці, в Парижі. Ця 
пьєса не для любітелів, тут повинні бути справжні хороші артисти, інак-
ше успіху вона не матиме. Потім стра шенно трудно буде грать із-за мови. 
Спочатку я с трудом читала, Володя! А що ж ти мені нічого не пишеш, як 
«Базарь». Чи переклала та артистка, що взялась, і взагалі, яка участь її по-
стигла. Невже нигде не поставлять. Невже ти цього не добьєшся. Вона б 
создала тобі славу. І в смислі художественності і сценічності я ставлю ба-
гато вище, ніж «Чужі люди». А є у тебе любітелі хороші? Чому нічого не пи-
шеш? Нема мабуть і потреби побалакать зо мною. Скажи, Володя, чи бу-
ває у тебе коли небудь велике бажання бачить мене, чи тільки так між ін-
чим не мішало б, якби я там була. Тільки скажи щиро. Правда, Володінь-
ка, ти не будеш мене жаліть ніколи, а будеш хоч і жестоким, а щирим. Таке 
у мене зараз тяжке становище із-за тієї людини, що я тобі писала. Жін-
ка його ревнує, мучається, бігає до мене щодня, так мені її жалко. Що 
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Антонина. Да. Та я це й без його ще тобі казала. Пам’ятаєш? Що 
він там виробляє тільки! (Показує на жи віт). Зразу можна сказать, що 
хлопець… (Лице її стає ніжне, м’ягке, прояснене). Васю! Ти не роз-
сердишся?

Кривенко (проти волі посміхається). Ну, ні…
Антонина. Знаєш, я хочу назвать його Васильком. Ти будеш Васи-

лем, а він Васильком. Ти нічого не маєш проти?
Кривенко (тихо). Ні, нічого…
Антонина (помовчавши). Господи! От ти говориш: сліпий інстинкт… 

Я не знаю, може, й сліпий, животний, темний… Але я його, цю малень-
ку істоту, так люблю уже, такий він мені дорогий, рідний, що… Я, пра-
во, не знаю… Ви, мужчини, не можете зрозуміть. Він — мій, розумієш, 
моя кров, моє тіло, частина мене — нова, дивна… Васю, ти розу мієш?

Кривенко (чудно дивиться на неї). Да, розумію… Але ми по-
різному любимо… (Сумно-задумливо гладить її по щоці. Вона несмі-
ло бере його руку й притуляється до неї лицем).

Мовчання.
Антонина (тихо). Ти будеш приходить до нас. І ми будемо тебе ба-

чить. Я його вивчу буть чесним з собою… О, за це будь певний! Це 
мені досталось недешево.

ж я можу зробить. Хоч би я і любила його, я б не отняла його від дітей, 
не треба мені його, а хіба ж я можу заставить його любить її, а не мене, як 
він мене кохав ще дівчиною, а на ній женився через те, що вона його дуже 
любить. Він її жаліє страшенно, але що ж і він зможе зробить. Ну поїду я з 
Полтави, все одно ж він її не любе. Він все просе нарисувать мій портрет. 
Він досить гарно малює портрети, хоч він і не справжній художник, а так 
тільки ділетант. Взагалі він талантлівий: він і співає. Як ще Маруся (моя 
приятелька) була тут і акомпоніровала йому, я прямо було перестра даю. 
Він с такою страстью співає, блідий дивиться на мене, а жінка теж блідніє, 
прямо питка для мене. Думаю собі: навіщо це, воно ж мені зовсім не по-
трібне, мішає нашим тільки товариським відносинам, а тут та мучиться. 
Так жалію, що зосталась в Полтаві. Взагалі скучно. Нудні якісь люди тут. Та 
мені, положим, скрізь буде погано без тебе. Внуши мені, внуши своєю си-
лою, щоб я так не тосковала за тобою, не рвалась до тебе. Тобі ж це не по-
трібно, а може навіть і мішає. Володя, скажи мені щиро: ти б радий був, 
якби я тобі написала, що я стала зовсім спокійно відноситься до тебе, що 
почуваю до тебе рідність, теплоту, а що є людина, до котрої мене більш 
тягне, ніж до тебе. Подумай і скажи щиро. Я все зроблю, навіть шукатиму 
объекта, буду клин клином вишибать. А тепер я завжди сравніваю з тобою 
мало мальськи цікаву для мене людину, і то сравненіє не в їх пользу. Вони 
всі звичайні, розумієш ти, а ти… я не кажу, що ти надзвичайно хороший, 
що у тебе все хороше, ні, не те, а, не знаю, як сказать, таких нема, як ти. 
Іноді мені здається, що я вже божевільна, бо, смійся надо мною, а я все ж 
тобі скажу, у мене якось іноді буває певність, що ти мене покохаєш колись, 
як я хочу, і мене обхоплює така бурна радість, що я не можу сидіть на міс-
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Кривенко (нехотя усміхаючись). Навчиш такої чес ності, як у тебе? 
Покірності темним інстинктам?

Антонина. Васю! Це — великий інстинкт…
Кривенко. Ну, добре. Не будемо про це… У тебе гро ші є?
Антонина. Нема… Я вже в Орисі позичила десять рублів…
Кривенко. Господи, Тосю, як у тебе пливуть гроші!.. (Антонина 

хоче щось сказать). Знаю, Тосю, ти їх не пропила і не викинула. Але 
ж треба об межувать свої панські звички. Зрозумій же, що я не можу 
так багато добувать грошей… Я весь в довгах, мені ніхто вже не ві-
рить. Колись ти назвала міщанством щитання грошей. Почекай! Мі-
щанство — щитать, коли не заробляєш, але ці гроші — мої нерви, 
Тосю… І ти ще раз сказала, що я даю тобі гроші од серця. Я добре це 
пам’ятаю. Так от, Тосю, даю їх тобі од серця, од товариської жалості 
своєї. Бо боляче дивитись на твої страждання. Я не хочу їх. І знай: не з 
по винності, не зі страху перед мораллю бовтунів… І знай також, що 
нема у мене ненависті до тебе, коли в будучому дам тобі ще страж-
дання, то не по моїй вині, а по вині того, що весь цей час дає нам 
страждання. Чуєш, Тосю? Запам’ятай ці слова і вір їм — од душі го-
ворю. І більше не будемо ні коли про це балакать. (Виймаючи гроші). 
От сімдесят руб лів. Більше зараз не можу. Через сім день, говориш?

ті, починаю мечтать про це, дохожу до такого состоянія, що мушу багато 
потратить сил, щоб вернутись до дійствітельности. Прямо як божевілля. 
Хіба так буває? Можно прив’язатись до людини, навіть до того, щоб була 
завжди потреба в його присутствії, а покохать, покохать так, як я б хоті-
ла, можно тільки з самого початку. Це ненормальність прямо у мене. Ти 
спитаєш, для чого я тобі пишу про це? Ти хочеш щирості, і я пишу рішу-
че про все, що почуваю. Бувають моменти, як я згадую день смерті Во-
лодіка, всі дрібниці того дня, потім вечір «суди» у Юркевичей, твої слова, 
шо: «Соня згожувалась взять Володіка». Якась хоч і люба тобі Соня, мого 
сина, мою несчастну дорогу дитину, за котру я стільки вистрадала, згадую 
всі твої доводи, через що неможливо було існувати йому — тоді, Володя, 
найбільша для мене радість — твоє безмежне страдания. Тоді я не можу 
простить собі, що не убила себе, тебе, що я існую ще. От все, що я почу-
ваю до тебе. Знай все, все, щоб нічого не було скритого від тебе. Тісно 
мені, дихать нічим. Тяжко. Бувай здоров. Люся».

Винниченко — Люсі, 12 жовтня 1909 року. 
«Бідна моя, хороша моя! Всею душею співчуваю тобі. Цілком розумію 

тебе, але не згожуюсь, що з смертю Олі ти також мусиш умірати. Для чого? 
Хіба ти не можеш мати дитини ще? Хіба ти не можеш зробити, як герої-
ня одного мого (останнього) оповідання: вибрати здорового, свіжого сам-
ця, взяти від його що треба і одійти, щоб і не знав, де ти й хто ти. Батька 
не буде, а дитина буде цілком твоя. Для цього треба заробляти, але хіба 
це не хороша мета життя? Хіба ти не даси людям нову людину, нову силу, 
яка буде боротись з тими ж хоч би Гольдмерштейнами і їхньою мораллю? 
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Антонина. Да. (Бере і ховає гроші в рідікюль).
Кривенко. За цей час я встигну ще добуть.
Антонина. Тільки ось що, Васю: не приходь ти цей час до мене. 

Добре? Помогти ти нічим не поможеш, а мені тяжко.
Кривенко. Як хочеш…
Антонина. А як помру, не згадуй, Васю, лихом.. Чуєш? Ну, а тепер 

я піду… Орися, мабуть, сидить на звощику і жде. (Раптом). Васю… 
Ти не розсердишся, коли я тебе щось спитаю? (Кривенко з легкою 
досадою поводить плечем). Ну, вибачай. Скажи мені, тільки прав-
ду. Чуєш? Не бійся, все одно… Скажи: ти любиш Орисю? Ну, скажи 
щиро, жорстоко, все одно. Ти умієш буть жорстоким…

Кривенко (сухо). Дитини від неї мать не хочу.
Антонина. Значить, все-таки щось є? Вона тобі подо бається, як 

женщина?
Кривенко. Тосю! Навіщо піднімать такі питання? Все одно ж…
Антонина. Не сердься, я знаю, що ти все одно мене не любиш, 

я знаю, але ти скажи…
Кривенко (рішуче). Не хочу сказать. Годі. Можу ж я не одпові-

дать?
Антонина. Розуміється. Як знаєш…

О, Люся, скільки ти могла б ще зробити! Ні, я й думки такої серйозно 
до себе підпускать не хочу. Та сподіваюсь, що з Олею все таки не так по-
гано скінчиться. Ти хочеш, щоб я тобі щиро сказав, що я почував, читаю-
чи те місце твого листа, де ти пишеш про людину, яка тебе хвилює. Добре, 
скажу щиро. В перший момент мені чудно й неприємно стислось в грудях. 
Стало якось боляче, досадно, якось зразу ти одскочила ніби од мене. Але 
зараз же я схопив себе і все счезло. Зостався тільки легкий сум. Счезло від 
простої думки, що ти також людина, а це моє чуття є не більш, як старий, 
глибоко і вузько егоїстичний інстинкт, який иноді рішуче треба вбивать. І ця 
думка остільки в мені вже ясна і дужа, що справді вбиває його. Коли тепер 
ти зійдешся і напишеш мені про це, в першу хвилину, я знаю, знов стане 
тяжко і неприємно, але потім, може, й радітиму за тебе. Це, Люся, не є від-
сутність ревности, я — ревнивий, як звір, я можу задихнутись від неї, але 
я також можу иноді буть чесним з собою, себто, ту думку, проти якої нічо-
го не можна сказати, можу довести до такої ясности, що вона переходить 
в чуття. А тоді це чуття вкупі з думкою легко борить всяке инче чуття, хоч 
би воно було таке дуже, як ревність. Розумієш ти мене, хороша моя? А що 
ревність єсть, то це вже випливає з того, що я з жагою думаю про тебе і з 
жадністю взяв би тебе. Не так, як в Женеві, а як останні часи в Парижі. І лас-
кав би тебе до крику, до судорожних стонів, цілував би все твоє тіло, збе-
силене, податливе, горяче і жагуче. Так почуваю. А тим часом, щиро радий 
був би, як би тобі дало щастя або хоч радість схоження з инчим. Теж так по-
чуваю. Хочеш — вірь, хочеш — не вірь, говорю щиро.

Зараз більше писать не можу. На днях напишу про себе більше. Пра-
цюю не важно, але все-таки працюю. Спішу зараз. Гаряче-гаряче обнімаю 



171

ЦІНА  ЕКСПЕРЕМЕНТУ

Кривенко (м’ягче, беручи її за руку). Ти занадто цікавишся моїми 
думками, чуттями. Рахуєшся з ними.

Антонина. Якби ти був чужий мені, я б не рахува лась. А то ти… 
Ну, годі.

Кривенко (натягнуто усміхаючись). Ну, скажи, невже ти серйозно 
послала б мене на каторгу, якби я… дитину?..

Антонина (зразу міняючись, насторожується, нахму рюється). Ти 
це навіщо?

Кривенко. Так, питаю… Цікаво.
Антонина (рішуче). Без всякого жалю! Навіть на смерть!
Кривенко. Так. Тільки ти не хвилюйся. Я лише тому спитав, що ти 

кажеш, ніби я близький тобі.
Антонина. Да, ти близький мені, ти дорожчий всіх мені. Да, я лю-

блю тебе. Ну, от люблю, і все! Але за дитину… Ну, не треба. Я вірю 
тобі! (Неспокійно зазирає в лице).

Кривенко (твердо, спокійно). Чую. І не думай більш нічого про це. 
Тобі тепер треба буть спокійною.

Антонина. Ну, прощай! Можна тебе поцілувать? Мо же, не поба-
чимось…

тебе і цілую всю-всю. Пам’ятаєш, як ти любила, як я дивився? О, Люся, 
як горить кров! Дивно: я тільки в кінці почув таку жагу до тебе. Пригор-
таю і знов цілую. Пиши, не ждучи одповідів. Пиши, коли хотітимиться. Ці-
луй Олю. Володя».

Люся — Винниченкові, 4 листопада 1909 р.
«О, Володя, о коханий, що зробив ти зо мною своїм листом! Я як бо-

жевільна зараз. Як я горю, як хочу до тебе зараз і, о, Господи, можу тільки 
писать і писать повинна так, щоб ти розібрав, та хіба я можу? Хіба я маю 
слова, щоб сказать, що робиться зо мною! Мій же ж ти був, як писав лист! 
Мій! Любий мій, бажаний, а я? Кожна капля крові твоя. За момент бути 
твоєю, отдатись тобі всею істотою — я не побоялась би страшенних фі-
зичних мук зараз. Кровью б заплатила за цей момент. Володя! Та хіба 
я не платила кровью? Як люблю тебе!

Як пам’ятаю всі твої ласки, кричать мені хочеться, так хочу їх, та чи 
буде ж це коли-небудь? Володя, Володя! Чому ж не ціловала я без кін-
ця твою безмежно дорогу голову, кожну морщинку на такому знайомому 
любому лиці, так щоб не хотілось так безумно, як я хочу зараз. Я не можу 
жить без тебе, схожу з ума. Не хочу нікого, окрім тебе, не можу бути 
ни чиєю. Якби я почувала таку просто фізічну потребу, так горіла, так було 
все напружено, як зараз почуваю від бажання бути твоєю, о, тоді, розу-
міється, я б віддалась цій людині, бо знаю його безумне бажання. Може, 
більше ніхто мене вже так і не бажатиме, як він. Здається, якби зараз він 
хоч приторкнувся до мене, я б була способна ударить, ісколотить його 
от отвращенія, бо рвусь до тебе, до тебе тільки, і вони мені всі противні 
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Кривенко мовчки обнімає й цілує її. Антонина, приклавши хустку 
до лиця, швидко, розхитуючись і дрібно сту каючи, виходить з кімна-
ти. Кривенко помалу повертається, деякий час задумливо стоїть, по-
тім іде в куток, бере картину і ставить її на мольберт. Довго дивиться, 
нахиляється, цілує й, припавши до неї, стомлено завмирає.

Розділ IV
Картина 1

Кімната Орисі. В хаті Антонина, Орися, Паша, Бурчак. Біля піаніно 
стоїть колиска. Паша, зазираючи в колиску, тихо грає. Антонина, Ори-
ся і Бурчак одяг нені. Антонина досить струнка, лице свіже, освітлене 
красою ніжності. Стоїть коло колиски, одягає рукавички, зазирає до 
дитини і весь час нерішуче поглядає на Орисю.

Орися (перед дзеркалом одягає капелюх). Ну, Тосю, швидше, 
швидше! Спізнимось. Терпіть не можу слухать п’єсу без початку… 
А Кривенко піде з нами?

Антонина. Ні, він сьогодні ввечері зайнятий. Іде до одного колеги. 
Читатиме один письменник свою нову річ.

Орися. Хто саме, не знаєте?
Антонина. Мілевич.

тільки через те, що вони теж мущини. Володя! У мущин же не так. Ви ж 
можете взять зовсім вам не бажану женщину тільки через те, що ту за-
раз не можно взять, а кровь кипить і страшне напружіння. Через що я хочу 
тільки тебе, безумно, до отчаянья, так що й писать не можу, аж дурно мені 
робиться.

Взяла себе в руки, хороший мій. Ходила по хаті з півгодини і тепер 
знов пишу. Володінька! Памятаєш, я обіщала тобі казать правду, чи буде 
в мене бажання до кого небудь, взагалі, як я буду жить без полового жит-
тя. Ти віриш, що я буду казать щиро, бо інакше навіщо це й казать? Так 
знаєш, ясної, такої опреділенної потреби я не почувала, почувала тільки 
тоді, як згадую тебе, твої ласки, іноді до того, що ніби почуваю тебе біля 
себе, горить тоді у мене все, мучітельно до ридання, від сознанія, то це 
неможливо, снишся ти мені, снишся, що цілуєш мене і, прокинувшись, 
не хочеться розкривать очей, хочу уявить собі, що ти рядом тут біля мене, 
можу лежать без кінця, думаючи про тебе, і встаю така зла і роздражен-
на, що прямо ужас. Може у мене і є потреба нормального полового жит-
тя, та напевно є, бо у мене масса енергії, якої нема куди дівать, я здоро-
віше стала і цілком зрозуміло, що вона повинна бути. Але поки є надія хоч 
коли небудь бути твоєю, поки буде таке страстне бажання до тебе, хоч 
би я заслабла — я не віддамсь нікому. До цієї людини, про котру я тобі 
писала — я дуже гарно відношусь, але його страсть тепер мішає відно-
шенням нашим. А іноді, (Володінька, я тобі все рішуче пишу, що почуваю) 
мені пріємно це. Він тепер ісхудав, не ходе по 3-4 дні до мене, бо каже, 
спать не можу, прийду, каже, «от Вас и лежу до утра без сна как в бре-
ду состояние и надо вставать идти на уроки». Він окончив в Москві есте-
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Орися. Фе! Не люблю його. Кислий. Побачить козявку і з кисло-
трагічним виглядом філософствує: «А що сіє за кузка?» Не люблю. 
Ну, швидше! Я майже готова.

Антонина (винувато-нерішуче). Знаєте що, Орисю? Я таки, здаєть-
ся, не піду сьогодні…

Орися (прудко обертається, обурено). Фу ти, яка ж ви! Знов?
Антонина. Ну, їй-богу, голубонько, я боюсь. Мені самій страшен-

но хочеться послухать. Вісім місяців не буть у театрі. Ви подумайте: 
вісім місяців!

Орися. Ну, розуміється. Значить, треба йти! Не дурійте, ходім. 
Паша чудово справиться з вашим скарбом дорогим.

Паша (не обертаючись). А буде кричать — за ноги й об стінку.
Антонина (рішуче). Ні, я не піду! (Скидає рукавич ки). Не можу. 

Боюсь.
Орися. Та чого ж ви боїтесь, квочка ви?! Ну, чого? Ну?
Антонина. Я не знаю… Мені здається… Я цілий день сьогодні 

якось почуваю щось таке… Не сердьтесь, Орисю, мені так неприєм-
но… І він сьогодні багато плакав… (Нахи ляється, слухає).

Паша (грубувато). Спить, спить. Під музику.

ственний і тепер учителює. Я вірю йому, що він дуже страдає, бо він стра-
шенно змінився, а я ще, їй-богу, і сама не знаю через шо, буваю такою 
гадкою. Якось він уходе від мене, прямо лама до болю мої руки і каже: «Я 
с ума сойду». А я кажу: «Нет, не сойдете, Зина будет беременна, это на-
верно будет». (Зина — це його жінка). Бачив би ти, як перекосилось його 
лице і як він на мене подивився і пішов. Мені так було непріємно за цю 
грубу таку виходку, так соромно, прямо не можу згадать цього, аж пече, 
що тоді це сказала. Господи, що робе з людьми страсть! Які гарні були 
відносини, а тепер вже зовсім не т о. Та ще там у нього дома ота жінка, 
строюща із себе декадентку, вона ж мене ревнує безумно, а заглядає мені 
в очі, завжди каже про свою сімпатію, яка я цікава людина, надзвичайна. 
І не вірю я її щирості, і непріємно мені це, мішає мені жити. Ну годі про це. 
Хочеться мені побалакать з тобою про друге: хоч ти і не допускаєш думки, 
що з смертю Олі кінчається моє життя, але це так буде, принаймні до тієї 
пори, поки я почуватиму так, як зараз. Я не зможу жити без Олі. Може 
через те я й дрожу так за її життя, що хочу жити, не хочу умирать. Тепер 
опасность зараженія вже пройшла, але в городі епідемія скарлатини, хіба 
кожний день вона не може заслабнуть? Але не всі ж умирають. Дівчин-
ка моєї хозяйки майже зовсім вже здорова, хоч до шести тижнів невідо-
мо, що ще буде, часто зостаються глухі і дурні після неї. Да, розуміється, 
я б могла б мати ще дитину. Але хіба друга Оля у мене буде? Ти це розумі-
єш? Володік, ця ще несвідома крихотка і то має щось своє, індивідуальне, 
що не може замінить другий Володік, може це зрозуміло тільки для мате-
рі? — а Оля — це вже маленька людина. Е, та що казать? Хотіла б я про-
читать твою останню річ, де вона надрукована? Найти, кажеш, здорового 
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Антонина (захоплено, повертається до Орисі). А му зику як лю-
бить! Ви помітили?

Орися (регоче). Кожного дня вона мене питає: чи помі тила! Сама 
йому навіть граю щодня… Ні, ви квочка! (По вертається до дзеркала). 
Одягайте ваші рукавички, і ходім! Паша йому гратиме, він буде спати, 
нам будуть грати, і ми будем спать. Гайда!

Антонина. Коли ж я боюсь… Паша така до дітей холодна…
Паша. З’їм його!
Антонина. Ні, ви, Пашуню, голубонько, уже той… Ви не сердьтесь, 

але ви… таки не любите дітей. Я вас дуже прошу, як заплаче, то он 
там молоко. Він завжди їсть о деся тій годині. Тільки, глядіть, голубо-
нько, соску промийте на перед.

Паша. Та добре, добре… От нещастя! Наплодять всяких цуценят 
і дрижать над ними. Терпіть не можу пискунів. Ну, ну, не вб’ю його. 
Ідіть.

Орися. Пашо! Ви б хоч помовчали! Ну, Тосю, їй-богу, ми спізни-
мось. Ходім!

Антонина (нахиляється й цілує дитину. Слухає. Під водиться). 
Спить… Може, він, справді, спатиме. Тільки ж ви, Пашо, нікуди 
не підете?

самця. Хіба це легко? А як же ти знатимеш, що він дійсно здоров? Як бути 
певним, що за цією здоровою оболочкою не ховається наследствен ность 
алкоголіка, туберкульоз, сумасшествіє, сифилис? Це може зробить тіль-
ки не свідома людина. Хіба можна бути певним, що буде здорова дити-
на і, головне, не знать навіть з чим, з якими інстінктами треба боротись. 
І знаєш, хороший мій, як би не хотілось, щоб дитина була тільки твоя — 
все ж хочеться і батька для неї. Я знаю, що значить виховувать дитину од-
ній, без батька, знаю, яка незадоволенність є і у дитини, як їй боляче, що 
у неї нема батька. — «У всех есть папа, а у меня нет, мне так бы хотелось, 
чтобы и мне папа рассказывал как Ляле, хотелось бы звать папой». Чула 
це я тепер від Олі. Ти думаєш мені легко. Ех, Володя! Дійти до того, щоб 
зробить тільки собі дитину — це значить скінчить со всякими ілюзіями. 
Не знаю. Я допускаю, розуміється, це, але не знаю, чи не стане хрестом 
така дитина. Якби це можливо було для мене — то я б мала дитину від 
тебе. Поїхала б тоді в Париж і не знав би, де я. А від тебе ж я безумно хо-
тіла і хочу дитини. Неможливо — це друге діло, а хотіть?.. О Володя, хоч 
би не родить її, не доносить, щоб потім не трапилось, хоч би і умерти з 
нею вмісті, а тільки бути беременною, сознавать, що беременность не ви-
звала у тебе ужаса, а радість, що ти хочеш дитину — о, Володя, більшо-
го щастя для себе — я не уявляю. Боже, що я все ж за нещасна люди-
на! Коли я состаріюсь? Нема куди дівать енергії. Така нікчемна! Ну, зда-
ється, занила вже. Не треба, значить, більше писать. Пиши, рідний мій. 
Пиши про себе. Пиши на адресу приятельки, бо я не можу з гостинни-
цею росплатитись, запуталась так, що ти б в ужас прийшов, якби знав. 
Не треба про це і писать. Горяче обнімаю тебе. Безумно, страстно цілую. 
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Паша. Ні, як тільки ви підете, моментально схоплю хустку й побі-
жу гулять.

Антонина. Ні, Пашуню, ради бога, не покидайте ні на хвилину. Ні 
на одну хвилинку. Що б там не було! Дайте слово!

Паша. Ну, й чудна ж ви…
Антонина. Ні, ви дайте слово!
Орися (нетерпляче). Тю! Та дайте їй слово, Пашо!
Паша. Ну, нате, нате вам слово. Нікуди й нізащо не піду. Ідіть.
Орися (до Бурчака). От вам «світове питання», ди віться й мотайте 

на вуса. Як женитесь, то жінка вас цепом прикує до колиски.
Бурчак (який зворушено й приязно весь час слідкував за Антони-

ною. Зітхнувши). Ні, що ж… Я розумію…
Антонина знов нахиляється до колиски.
Паша (до неї). Ще ж таки…
Орися (до Бурчака, не перериваючи розмови). Ви хотіли б мать 

дитину? Да?
Бурчак (хвилюється, скидає окуляри). Як від кого…
Орися (пильно дивиться на його й, гидливо скрививши губи, мов-

чки круто одвертається). Ну, ходім!
Бурчак одягає окуляри й несміло дивиться на неї.

Так хочеться взять твою руку і прижаться до неї лицем. Я це так любила. 
Ти памягаєш це, Володя? О боже, хочби приснилось, що твоя. Цілую міц-
но без кінця. Люся».

На полі цього листа дописано: «Пришли мені квіточку мімози в заказ-
ному листі, тоді не пропаде. Бувай здоров, мій страстно безумно любий 
Володя».

А тим часом Люсю спіткало нове нещастя, про що вона писала Винни-
ченкові в кінці листопада — в грудні 1909 р. 28 листопада вона відправи-
ла поштову картку такого змісту:

«Ти не пишеш нічого, Володя, а якби ти знав, яке лихо насунулось 
на мене: ти ж знаєш, що Оля весь час слаба, і тепер два лікаря найшли 
у неї туберкульоз грудних желез. Ти розумієш сам, що це для мене. Нема 
чого і говорить. Треба везти зараз або в гори в Швейцарію, або на Кав-
каз. Треба пітаніє, сухий воздух, сонце і кажуть, що в декілька місяців це 
пройде, а як нічого не робить, то кінець відомий, і ця хвороба прогресірує 
швидко. Послала вчора Гольдмерштейну телеграмму, чи хоче допомог-
ти, тоді все докладно напишу, нема ніякої одповіді. Що робить? Що пред-
принять? О, Володя, це вже кінець для мене. Не можу нічого і писать. Бу-
вай здоров. Люся».

А 8 грудня знову писала йому:
«Володінька мій любий! Ти вже, розуміється, одержав лист, де я тобі 

писала, що у Олі туберкулез і треба її везти якомога швидче. Чи ти уявля-
єш собі, що робиться тепер зі мною? Батько її одмовив хоч чим небудь до-
помогти. На листи і не одповів, я послала три телеграмми і він вже на тре-
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Паша (до Антонини). Та годі вам! Ви розбудите його!
Антонина (підводячись, тривожно). Щось він дихає часто… І жар, 

здається, невеличкий…
Орися (з досадою). Ну, слухайте, Тосю, це вже смішно нарешті!
Антонина (серйозно, незадоволено). Не можу ж я! У дитини, може, 

справді щось… а ви так легко… (Нахи ляється).
Орися стискує плечима.
Бурчак. А може, дійсно, дитина… не дуже… той…
Орися. Мовчіть хоч ви там! Ще собі… «Дитина, дити на»! Ви його 

зробите таким мамієм, що ні к бісу не буде годний.
Антонина. Ви говорите так, бо не знаєте, що то дитина…
Орися. А! Не знаю… І знать тут нема чого. Бачу тільки, що так 

не можна виховувать. Так дрижати, мліти над ним… Ви йому дихну-
ти вільно не даєте… Одягайте рукавички, ходім! Або зоставайтесь, 
ми самі підем. Ну?

Бурчак. І Кривенко так любить… дитину? (Прокаш люється. Всі 
дивляться на його. Він, видно, почуває себе ніяково).

Антонина (холодно, насторожено). Да, розуміється… А що таке?
Бурчак. Я так… Батьки, звичайно, не так дуже… той…

тю, в якій я питала, чи жив він принаймні, він відповів, що допомогти ні-
чим не може. Що робить, грошей треба багато. Ще послала в одне місто, 
як і там одмовлять, то не знаю, що вже буде зі мною. Не дивлячись на мою 
надзвичайну жизнєспособність — я теряю вже й сили і енергію і не хочеть-
ся жити, Володя. Добродій, про котрого я тобі писала, ходе як божевіль-
ний і каже, що не дивлячись на те, що світ меркне, як я поїду, зробе все 
для Олі, та хіба я маю право, як там троє дітей і його заробітку не хватає й 
на них. Я так страдаю, Володя, так мені тяжко, любий, зроблю все, ні перед 
чим не останов люсь, щоб вилічить Олю. У неї теберкулез не легких, а брон-
хіальних желез. Треба везти або за кордон, або на Кавказ, в Сухумі. Кож-
ний день — мука. Тепер тут сиро, тумани такі, як в Женеві. Не жалій, що ти 
не на Україні зараз, бо погано і тут. Як дістану гроші з того міста, де чекаю 
зараз, одного дня не сидітиму тут. Умре Оля, умру і я. Це кажу цілком свідо-
мо. Боже мій, за віщо все ж таки стільки горя мені. Цей рік такий страшний 
для мене. Хіба ти не находиш, що вже занадто багато лиха за один тільки 
рік. Нема життя, сплошне горе. Туберкулез у Олі! Вже майже два тижні я це 
знаю і не можу повірить, і це не помилка, бо це не один лікарь казав. Ви-
лічить, кажуть, можно, не можно тільки терять часу. А що я можу зробить? 
Якби у мене була краса — я б продала її. Ти віриш цьому? О, розуміється, 
я знаю, що ж повіриш. Якби не добути грошей, а мати їх! Якою б не було 
ціною! І я роблю. Звертаюсь до тіх, що якби умірала сама, то не попроси-
ла б. Все чекаю і чекаю, а дні тянуться довгі, нудні. І так самотно, так тяж-
ко. Так хотілось би бачить тебе, мій коханий, пригорнутись до тебе, щоб 
ти пожалів, приласкав, забутись, хоч на один момент забутись. Тепер по-
їду далеко одна з слабою дитиною, де нема нікого, нікого. А коли тебе те-
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Антонина (м’ягче). О, певно! Але Василь Маркович дуже лю-
бить… Правда, він всього раза два бачив його. Виїжджав він… Він 
взагалі страшно любить дітей. Завжди, бувало, коли гуляємо, ловить 
дітей на улиці і цілує… А пам’я таєте, Пашо, як він хвилювався, коли 
дивився перший раз на Василька? Лице таке бліде, чудне і ніжне ра-
зом з тим… Як він комічно держав його на руках! (До Бурчака). Ви 
знаєте, йому тільки два місяці, а він уже посміхається…

Бурчак (дуже уважно слухає. Серйозно). Хто? (Всі регочуть).
Орися. Василь Маркович Кривенко! Знаєте тепер?
Паша. Тихо, ви! Дитину розбудите.
Бурчак (змішано, усміхається). Да, це я спитав…
Антонина стурбовано знову нахиляється до колиски.
Орися. Знов! Ну, Тосю, я йду! Це — неможливо. Гля діть, переїду 

од вас, уже не підете.
Бурчак. Ви переїжджаєте звідси?
Орися. Да, мені не дуже приємно слухать цього писку на. Я в цім 

творі участі не брала…
Антонина (засоромившись). Ну, Ори-и-сю!..
Орися. Ха-ха-ха! Світове питання теж сконфузилось! А знаєте, 

Тосю, я-таки, здається, звідси виїду прямо на Північний полюс!

пер побачу? Приїдиш ти на Україну весною, а мене не буде, встрінуть тебе 
другі, котрих ти любиш. Володінька, хоч би ти мені хоч раз сказав: я люблю 
тебе як людину, як товариша. Я ніколи не чула від тебе слова: «люблю» не-
хай не як женщину, а просто, як любиш других, ну товаришів. Так мабуть і 
умру, не почувши цього. Така вже моя вдача, мабуть. Люди, знаєш, диву-
ються: «какая вы сильная, вот не падаете духом, бодрая», кажуть. А якби 
вони знали, який ад у мене в душі, якби вони знали, що я вже пережила 
за цей рік. Е, та що казать. Скільки б я хотіла тобі розказать, а писать пря-
мо не можу. Коли ж ми побачимось? Та що з того побачіння, як знов роз-
ставатись. Ну годі. Пиши, мій хороший, як потрібне тепер мені кожне твоє 
слово, а ти так рідко маєш бажання писать мені. Пиши на адресу приятель-
ки, прямо на її імя без «для». Вона знатиме, що то для мене. Бувай здоров. 
Пиши про себе. Міцно, міцно обіймаю тебе. Люся».

Винниченко — Люсі, 2 січня 1910 року.
«Моя хороша Люсінька! Посилаю тобі мімози квітку. Хай вона тобі 

принесе з собою теплу ласку мою і привітне Слово. Сьогодня вперше по-
бачив. Запах її нагадав мені багато-багато. І сум, і солодкий жаль, і туга 
стиснули серце. Пам’ятаєш, у тебе в Женеві часто стояла мімоза? Навіть 
хазяйку свою згадав. Вона була в претензії за те, що ти ходила до мене і 
після твоїх візітів лишались на ліжку сліди ніг. Це їй не подобалось. А тобі?

І ще нагадала мені мімоза Париж. Але краще ці спогади не чіпати. 
Як же себе почуваєш? Як здоров’я Олі? Куди думаєш, нарешті, їхать?

Я скінчив уже свою рос[ійську] повість. На днях одсилаю в Петер бург. 
Зветься вона «Честность с собой». Можеш собі уявити по заголовку, що 
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Антонина (неймовірно). Та що ви! Яким робом?
Орися. Верно! Пам’ятаєте, я вам казала, що познайоми лась з мі-

ліонером?
Антонина. Ну?
Орися. Мордоворот, анафема одчаянний і не сяє моло дістю… 

Ну, та наплювать! Так от, покорила його серце і ки шеню… У Семе-
нових стрічаємось. Покою не дає: люблю, каже, «до потери созна-
ния и состояния». А я візьми та й ска жи йому раз — буду, мов, ва-
шою на Північнім полюсі, там, де не ступала ще ні одна нога людини. 
І, уявіть: такий ідіот, в самий серйозний спосіб пропонує організувати 
експедицію на Північний полюс!

Антонина. Та що ви кажете?!
Орися. Їй-богу!
Антонина. Ну, а ви ж що йому на це?
Орися. Нічого. Почекайте, мовляв, трошки, подумаю і скажу. Мені 

тут треба ще дещо вияснить. Коли ні… їй-богу, їду! Чорт з ним, хай 
бере мене там, де не ступала ще людська нога. Принаймні оригіналь-
но… Експедиція буде зватись моїм іменем. «Експедиція Ірини Вербів-
ської». От вам! Сві тове питання, ви за хіміка з нами. Добре?

Бурчак (понуро). Ні, я тут останусь…

я все таки «маніак». Але гадаю, що цю ідею висловив тепер так, що не зро-
зуміє тільки дурень, або хто навмисне не схоче зрозуміти. Давав читать 
відомому Миролюбову (колишньому редак тору «Журнала для всехъ»). 
Він дуже хвалив, хоча з ідеями цеї роботи не згоджується. Найприємніша 
для мене похвала. Казав, що як цензура пропустить, то рос[ійська] публі-
ка дуже захопиться і читатиме з захватом. Мене це радує. Сам він, каже, 
читав з напруженим інтере сом. 

Посилаю, побачу, чи пропустять. Можливо, що доведеться самому 
їхати в Пет[ербург] рятувати і викидати нецензурні місця. Одночасно хочу 
друкувати її й по-укр[аїнськи]. Але не знаю де, бо наші добродійні видав-
ці побояться.

Ну, бувай! Пиши, хороша, пиши більше. Я люблю твої листи.
Почуваю себе зараз неважно: перевтомився і тумани. Міцно-міцно 

обнімаю і гаряче цілую. Володя. Чи дістала ти «Третю книжку оповіданнів», 
яку я прохав тобі послати?»

Люся виїхала з донькою до Сухумі й по дорозі, зі Славянська, 21 груд-
ня відправила Винниченкові поштову картку, в якій повідомляла про це. 
«Що пережила за цей час, поки добула грошей, не треба, розуміється, і 
казать, тим паче, як ти навіть і не одповів мені на того листа, де я писала 
в такому одчаї. Я не дорікаю, Володя, а все ж тяжко. Одна людина стра-
дала моїм страданиям, і як це мені дорого. Він, не дивлячись на те, яке 
горе для нього одїзд, все зробив, щоб я виїхала». Вона жаліється, що має 
мало грошей, не знає, як влаштується далі, просить писать за адресою: 
«Сухумъ, до востребования».
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Орися (зиркає на Антонину. Обидві усміхаються). Да! Їй-богу, 
поїду!

Антонина. Але ж загинути можна, Орисю…
Орися. От біда! А хіба краще загинуть тут од якої-небудь холери? 

Принаймні користь якась буде від моєї смерті вашій людськості… 
А мені любопитно… Ну, до цього ще да леко. Тут якби вибратись у те-
атр… Вам, Тосю, це важче, ніж мені на Північний полюс. Ну, ходім. 
Розрішаю вам ще раз поцілувать ваш скарб, і ходім.

Антонина (нахиляється, цілує і одходить). Ходім.
Орися. Слава богу. Бувайте, Пашо. Бережіть твір ху дожника і 

не скучайте. Світове питання откриваєт шествіє! Марш вперед. (Што-
вхає Бурчака і йде за ним).

Антонина (до Паші). Так о десятій годині, голубонь ко… Ох, у його, 
здається, одіяльце сповзло… (Біжить до колиски, поправляє). Зараз, 
зараз… (Наганяє Орисю). До побачення, Пашо!

Паша. З богом!
Всі троє виходять.
Паша (сама. Ще трохи грає, потім затихає і слухає. Встає, нахиля-

ється над колискою і дивиться на дитину. Обе режно бере на руки, ше-
поче). Серце моє манюсіньке. (Жагуче цілує, пригортає, знову цілує. 

Першу поштову картку за такою адресою Винниченко відправив Люсі 
10 січня 1910 року.

«Моя хороша! Чисте горе з цими листами до тебе. Я написав їх аж два 
на твого. (В одному квітка мімози). Не знаю, чому ти не дістала. Пишу за-
раз теж без надії, що одержиш. 

Дуже радий, що ти вже вибралась на певне місце. Дорікать мені ти б 
уже хоч постіснялась. Скільки раз уже ти це робиш і потім виявляється, 
що цілком неспра ведливо. А, може, зо мною що сталось? А, може, лис-
ти не доходять мої чи твої? Хіба цього не може буть? На віщо зараз байду-
жість мою висовувать, коли її зовсім немає. Ну, та бог з тобою! Пиши мені 
зараз же адресу свою. Чи довго будеш у Сухумі? Як і літо, то це добре, 
може хтось до тебе в гості приїде. 

Як же тобі на новому місці? Де, як устроїлась? Скучаєш? Буду писать 
тобі частіше. Пиши й ти. І ніколи не гадай про неіснуючу байдужість, а кра-
ще про хороше, тепле, ніжне, що єсть у мене до моєї бідної, славної Люсі. 

Цілуй Олю і бажай від мене швидче видужувати на новому місці. А тебе 
горяче обнімаю і сердечно цілую. Твій В.».

Люся в картках від 2-го і 4-го січня 1910 року писала Винниченко-
ві, що влаштувалась у пансіонаті, Оля хворіє, капризує, треба годувати її 
5 раз на день. В останній картці сповіщала, що тільки зараз одержала його 
лист з мімозами, «а тут їх повно, але ще не цвітуть». І завершувала таки-
ми рядками:

«Ех, Володінька, іноді закричать, дико закричать хочеться, що не можу 
я, не можу не бачити хоч тебе. Але… може ти також реагуєш на мої лис-
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ти, як я на листи того добродія, що аж дихання захватує в грудях. Наві-
що? Люся».

Винниченко в листі від 12 січня дивується, чому Люся не дістає його 
листів, детально пише, коли який лист їй відправив, коли одержав від неї 
останні листи, запевняє, що відповідав на всі її листи.

Протягом січня Винниченко надіслав Люсі ще кілька коротких лис-
тів та поштових карток, з яких видно, що великого листа від Люсі він ще 
не отримав.

19 січня він писав:
«Люба моя Люся! Цілком розумію, що тобі тяжко і дорікать тобі ні-

коли не думав. А за поради вибачай, більше не буду. — В моєму жит-
ті нічого не змінилось (ніяка женщина ніколи змінити не може його. 
Може, це для мене й погано, але це так). Остання одкритка твоя така
суха й різка, що не хочеться більше нічого на неї писать. Не знаю тільки, 
чи дістаєш ти мої листи на Сухум. Видно, що ти побачення не хочеш. Дуже 
мені жаль, я багато думав про його. 

Почуваю себе зараз дуже погано після голодовки. Попсував собі весь 
спинний мозок. Болі і слабість надзвичайна. Але, принаймні на опиті, по-
бачив, що за метод. Вітаю тебе сердечно. Володя».

Наступна його листівка — без дати, на штемпелі Сухумі — 5.02.1910.
«Поки що сижу ще в Парижі. Почуваю себе поганенько і нетерпляче 

жду, щоб виїхать на 6-тижневу голодовку. Завидую, що живеш в такій чу-
довій місцевості. — Ну, та й я колись, може, там побуваю. — Як приїду 

Дитина пискає. Вона заспо коююче качає на руках її, але писк побіль-
шується. Хапливо укладає в колиску, промовляючи). Ша, ша, любий! 
Тихо, моє хороше. Я загра-а-ю, загра-а-ю тобі. Ти любиш музику, лю-
биш? О, Василько любить музику… Я Васюніку заграю, а він спатиме, 
малюсінький, спатиме, хороший. (Поклавши, підсуває колиску до піа-
ніно і, схилившись над нею, грає і тихо співає).

Місяць яснесенький
промінь тихесенький
кинув до нас, 
спи ж ти, малесенький,
пізній бо час.
Любо ти спатимеш,
поки не знатимеш,
що та печаль;
хутко прийматимеш
лихо та жаль.
Тяжка годинонько!
Гірка хвилинонько!
Лихо не спить…
Леле, дитинонько!
Жить — сльози лить.



181

ЦІНА  ЕКСПЕРЕМЕНТУ

в санаторію, зараз вишлю тобі свою адресу. Поки що гаряче обнімаю тебе 
і міцно-міцно стискаю руку. Володя».

А тим часом Люся, стурбована його ризикованими дослідами над сво-
їм здоров’ям, писала йому в листівці від 15 січня 1910 року:

«Володінька, хороший мій! Ну хіба можно робить над собою такі екс-
періменти. І що за дурниці, ну хіба може голодания піти на користь? Ми 
ж знаєм, що тюремні голодовки страшенно ослабляють організм. Зовсім 
не смішно було мені як читала, а навпаки. Я тепер турбуюсь, що вона тобі 
пошкодить, та це як почнеш їсти зразу».

Далі вона пише, що лікарі сказали їй, що в неї дійсно туберкульоз, але 
в легкій формі, з рік би лікування в санаторії, і міг би зарубцю ватися. Дуже 
хочеться їй жити, але лікуватися немає за що, то не знає, скільки проживе.

В той же день написала вона Винниченкові й другу листівку:
«А я тільки сьогодня писала тобі, що турбуюсь, щоб тобі твоя голо-

довка не наробила чого поганого, і пішла кинула одкритку, як одер-
жала від тебе, що тобі погано. Ну як можна робить такі дурниці над со-
бою? Їй богу, наче гімназист. Тепер тобі треба хоч полежать кілька днів 
спокійно і їсти обережно. Боже мій, та цей же лист одержиш на десятий 
день. Як довго. Як хочеться побалакать. Ти пишеш: «Видно, що ти поба-
чення не хочеш». Володя, Володя, рідний мій, любий, до того хочу тебе 
бачить, до того мрію про це, що не вірю, що це буде коли небудь наре-
шті. Як можеш ти так казать? На якій підставі ти робиш такі виводи? Але 
нема чого балакать про це. Так хочу тебе бачить, до того рвусь до тебе, 
що молю тебе: приїзжай швидче. Приїдь, любий, хороший, може мені і 

Сором хилитися,
долі коритися!
Час твій прийде
з долею битися,
сон пропаде.
Місяць яснесенький
промінь тихесенький
кинув до нас… 
Спи ж ти, малесенький,
поки є час!

Стукають. Входить Кривенко.
Паша (робить йому знак іти тихіше). Тш! Спить…
Кривенко (тихо). А де ж Антонина? (Підходить до колиски і зази-

рає). Драстуйте.
Паша. Хіба ви не знаєте? Пішла ж з Орисею і Бурчаком у театр. А ви 

з холоду? Забирайтесь. Ідіть до груби, нагрій тесь, тоді підходьте.
Кривенко (на шпиньках підходить до стіни, в якій груба, роздяга-

ється і гріється). А холодно сьогодні. Вітер.
Паша. Да, страшенний вітер. А ви ж збирались на вечір, слухать 

Мілевича?
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жить недовго. Ти, мабуть, засмієшся на це. Але, любий, стоїть мені схва-
тить воспаленіє легких, то в мойому становищі: скоротечная чахот-
ка і кінець, а може й десять год протяну. Хто знає? Коли ж ти приїдеш, 
коли ж ми побачимось, нема сил ждать. Пиши про свої плани. Ех, якби 
я була одна і мала право на своє життя, не було б обов’язку до дити-
ни хворої, як нема здоров’я, то прожигала б я життя, а то треба берег-
ти остатки! Та не вбережу, ти ж знаєш, що я не із економних і бережли-
вих. Кровотеченіє і горе підточили здоровья, а наклонность к легочним
хворобам у мене була. Тепер вже материнство для мене не істнує. А як 
я хотіла мати ще дитину, як я мріяла про це, хоч і знала, що це все в об-
ласті утопій, бо хто мене любе, того я не люблю і стара вже для будучого, 
а тепер вже кінець і цім мріям. Дать життя фізічно слабій істоті. Краще б 
вмерла, ніж зробила таке преступленіе свідомо. Ех, Володя, як тяжко. Так 
тяжко, любий, шо, здається, груди розриває мука. Я так люблю життя і 
так не хочу умирать. Не кажи нічого мені, що я ще житиму, може житиму й 
довго, хіба мало людей з туберкульозом таким, як у мене, і не знають, що 
у ніх, поки не зваляться зовсім, можу й десять год прожить, а можу й зго-
ріть. Як хочеться ласки, як хочеться забутись хоч на момент, не думать, 
а тільки жить, поки є сили, бажання, поки не застила ще кровь. Приїдь, 
любий, приїдь до мене. Міцно цілую. Люся».

У листі від 23 березня Винниченко пише Люсі, що не одержує від 
неї листів, просить негайно написати, щоб лист застав ще його в санато-
рії, бо адреси майбутньої дати не може. Тяжко переносить лікування, але 
сподівається на гарний результат.

Кривенко. Не вийшов вечір. Автор не скінчив ще… Так Антонина 
таки пішла? Як же це вона зоставила дитину? Це дивно…

Паша. А що ж, їй сидіти, як прив’язаній? І так ще ні разу не вихо-
дила. Вас би засадить… глядіть цього пис куна…

Кривенко (мовчить. Очі його напружено, чудно зупи няються 
то на колисці, то на Паші. Одходить від груби). Вже, здається, зігрів-
ся… А він усе під музику засинає?

Паша (буркає). Художественна натура.
Кривенко. А плаче все так же багато?
Паша. Є-єсть!
Кривенко. Хворий, мабуть?
Паша. Чого там хворий? І ви, коли були таким, то кри чали, напев-

но, не менше…
Кривенко (нахиляючись над колискою). Взять не можна?
Паша. Боже вас борони! Розбудите, тоді самі заколи суйте. Краще 

не чіпайте…
Кривенко. Ну, не можна, так не можна… (Ходить по хаті, чудно 

поглядаючи на Пашу, розстібає й застібає піджак, на лиці заховане 
хвилювання й боротьба. Зупиняєть ся). Слухайте, Пашо, не знаєте, 
чи нема чого попоїсти у Антонини? Не вечеряв, а йти не хочеться…
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«Пиши про себе, голубко, побільше, — продовжує він далі, — як здо-
ров’я, як легкі твої, що робиш, що думаєш робити далі. Як не пронятий 
я зараз байдужістю і тупістю, але думка про тебе гріє й проймає мене ніж-
ним подихом теплоти. Дуже-дуже хочеться пожити коло тебе, десь біля 
моря, біля теплих, вічних хвиль, під мрійно-широким, задумливим небом. 
Жагуче хочеться! Міцно пригортаю тебе до серця і чекаю твоєї одповіді».

27 березня Винниченко знову надіслав Люсі поштову картку: «Вітаю 
сердечно мою Люсіньку. Сьогодня тут Великдень, а я на минаю сухарі. Але 
на наш Великдень думаю бути вже там, де був торік. Хай їм біс, цим нім-
цям! Страшенно надокучило лічіння. Пиши ж нарешті хоч слово. Все пишу 
й пишу, а не знаю, чи дістаєш і чи дістанеш коли небудь мої листи. Адре-
су давав уже тричі тобі і теж надокучило. Почуваю себе не важно, але ре-
зультати лічіння виявля ються тільки через місяць-два після курсу. Обні-
маю міцно. Володя»

Наступний лист Винниченка також без дати, на штемпелі Сухумі — 
23.3.10.

«Ну, слава богу, насилу одержав від тебе, хороша моя, листа. Це дуже 
негарно з твого боку мовчати. Могла би, принаймні, хоч одкритку написа-
ти кількома словами «писать не хочеться», щоб хоч знав, що жива. А то, 
справді, вже ріжні думки приходили в голову, чи не сталось чого з тобою, 
чи не переїхала кудись. 

Листа я твого, (як і всі) перечитав з увагою і буду одповідать, одно-
часно ще раз читаючи. Я завжди одповідаю на вражіння, які дістаю з лис-

Паша. Здається, нема… Ні, нема. Вони самі нашвидку щось їли. 
Купить можна…

Кривенко (глухо). Іти не хочеться…
Паша. Я б могла сходить вам, та Антонина строго нака зала не од-

ходить від колиски ні на хвилину.
Кривенко. Ні, спасибі. Я як-небудь…
Паша. А то, хочете, піду?.. А ви посидите коло його…
Кривенко (раптом злякавшись). Ні, ні, спасибі. На віщо? Я вам 

дуже дякую…
Паша. Та ви чого злякались? Боїтесь, що плакать буде? Ач, ніжний 

який! Привикайте…
Кривенко (натягнуто посміхаючись). Да, не люблю дитячого пис-

ку. Головне, не знаю, що з ним робить, як пи щить…
Паша. Головою об стінку. Не знаєте?
Кривенко (ходить). Занадто радикально. (Знов під ходить до коли-

ски. Нахиляється і дивиться).
Паша. Хоч дивіться, хоч ні, а весь у тата. Ні, справді, здорово по-

хожий на вас…
Кривенко. Ну, от ще! Яка там схожість в півтора місяці?
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тів, тому здається, що я не читаю їх уважно, бо часто забуваю одповісти 
на дрібниці. 

Ти пишеш про свою одинокість. Можеш ти собі й мені сказать, коли, 
при яких умовах ти вважала б себе не одинокою? Мені здається, — тоді, 
коли б мала людину, яку кохала б і яка тебе кохала б. Так я думаю, бо твій 
жаль на самоту з мого погляду має мало підстав. У тебе є подруги, є лю-
дина, яка тебе кохає, є дитина, до якої ти можеш виявлять своє чуття лю-
бови. Правда, обставини зараз склались для тебе тяжко, але це не зна-
чить, що ти самотня. Крім того, ти добре знаєш, що я до тебе відношусь, 
як до рідної близької людини. Правда, помогти в твоєму становищі я за-
раз не можу, але найщиріше співчуття ти можеш завжди знайти у мене. 

Я розумію, що далеко від своєї обстановки, серед чужих людей, з 
хворою дитиною, без грошей, сама знесилена і зтомлена, — ти маєш 
підставу попрікнути свою долю. Але це не на вік же — кріпись, хороша! 
Щодо мого лічіння, то я його вже кінчаю. Ще тиждень і покидаю санато-
рію. Зараз про результати нічого певного сказати не можна, але вже й 
тепер почуваю, курація багато зробила. Нема ні головних болів, ні роз-
слаблення, ні втоми, як раніще. За весь час голодування, не дивлячись 
на муки лихорадки (яка в цьому лічінні палить організм 3-4 тижні), не див-
лячись на страшну жажду і виснаження тіла, у мене ні разу не боліла тут 
голова! Я лічіння не довів до кінця, занадто загижений мій организм, щоб 
за один курс вичистить зовсім його. Зімою я робитиму другий раз. (Є такі, 
що по 3-4 рази робили і доходили цілковитого поновлення сил.) На моїх 
очах чоловік лічився від сіфіліса (перед цим не лічив його медікаментами) 
і результати блискучі. Вилічуються, напр[иклад], поліпи з носу, які звичай-

Паша. А от така, що зразу видно, що ваш син. Здорове хлопчя! Ан-
тонина певна, що дуже розумний буде…

Кривенко (одхиляється. Ходить). Да… (Тре лоба). Ні, видно, я піду 
собі додому та ляжу спать. Прийду завтра… Ні, серйозно, хіба таки 
помітна схожість?

Паша. Просто як дві туфлі з одної кожі. Серйозно, схожий… Осо-
бливо нижня частина лиця. Вся ваша…

Кривенко. Хм! (Неспокійно ходить по хаті. Підхо дить до свого 
пальта, бере в руки і задумується).

Паша. Ви вже йдете? А послухать, як плаче, не хочете? Він уміє…
Кривенко (рішуче одкладає набік пальто). Ні, по сиджу ще. Вдома 

скучно… Тільки от їсти хочеться…
Паша (грубувато, ласкаво). Ех, ви! Мнеться… Сказав би прямо: 

так і так, мовляв, Пашко, хочу з сином сам побу ти… Ну, говоріть: 
чого вам купить? Шинки, ковбаси, сиру?

Кривенко (тихо, приглушено). Так ви хочете піти?
Паша. Господи! Тон який… Ну, чого вам купить?
Кривенко. Чого?.. (Понуро задумується).
Паша. Господи! От питання, подумаєш, життя чи смерті.
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но можна вивести тільки оперативним шляхом. Вилічуються такі хвороби 
(особливо нервові), про які ніколи не можна думать, що вони нададуть-
ся вигоїтись. Треба, Люсінька, наперед добре зазнайомитись з тим пред-
метом, про який так упевнено судиш, а тоді вже й висловлюватись. А то 
сама себе ставиш у смішне становище самовпевненого легкомисленно-
го профана. 

Після цієї курації, сподіваюсь, що твоя порада (на півроку не мати 
женщини) буде цілком зайвою для мене. Я згожуюсь з тобою, що жен-
щини найбільше спричинились до мого нездоров’я, але так лічитись, як 
ти радиш, для мене трудно. Можливо, що я й без поради це зроблю, але 
зарані поставить собі заборону значить зробити женщин ще принадніше 
для мене. Я цього не хочу. За мою пораду прохаю, Люсінька, вибачення, 
але хоч вірь, хоч не вірь, а правду кажу, що ревнував би дуже, якби це тра-
пилось, хоча радив в той же час цілком щиро. Не розумієш цього? Мені 
здається через те не розумієш, що не віриш моїй щирості, думаєш, го-
ворю це з жалости. Даю тобі слово, що од найщиріщого серця все пи-
сав, не маючи на увазі підсоложувать свою правду. Даю також слово, що 
при побаченню буду поводитись з тобою тільки так, як підскаже чуття моє. 
Коли не тягнутиме до тебе, як до женщини, ніяких навіть натяків на це 
не зроблю, ніяких жалощів, нічого не виявлю. Віриш мені? 

Одже, що до побачення. Чи не будеш ти жити в Криму літом? Я нічого 
не маю й проти Сухума і туди приїхав би, якби знав певне, що будеш там. 
Та якби ти жила не в пансіоні, а мала власну кватиру, було б дуже добре. 
Це дорожче? Я, може, щось і написав би у тебе за той час, що прожив би. 
Тільки щоб коло моря. 

Кривенко (швидко зиркає на неї. Поспішно). Все одно, все одно, 
чого-небудь… Шинки, сиру, все одно. Тільки це, напевно, вам довго 
прийдеться ходить? Мені ніяково, що я вас заставляю…

Паша. Ну, що там! Десять хвилин, не більше.
Кривенко (не дивлячись на неї). Хіба? Не більше?
Паша (лукаво). Можу для вас і більше… (Ласкаво ди виться 

на його). Ну, так купить сиру чи шинки? Скоро.
Кривенко. Все одно. Ну, купіть шинки…
Паша. Ех ви! Дайте вашу лапу. Я про вас була гіршої думки…
Кривенко (нахмурюється, але руку подає. З чудною усмішкою). 

А тепер кращої?
Паша. Ви — таки батько. Ну, й ша! Пашка сказала і йде по шин-

ку. До побачення. Як буде плакать, тихенько грайте. (Повертається й 
хутко виходить).

Кривенко якийсь мент ходить, потім зупиняється й прислухаєть-
ся. Зир кає на колиску і починає швидко ходить по хаті, застібає й роз-
стібає під жак, пригладжує чуб, на мент зупиняється і знов ще швид-
ше ходить. Раптом рішуче зупиняється, глибоко зітхає і підходить до 
колиски. Нахиляється й обережно виймає дитину. Довго, з мукою 
дивиться на неї, помалу пригортає і ніжно, не одриваючись, цілує. 
Болісно покрутивши головою, знову кладе її назад і суворо, понуро, 
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Я зараз їду в Петербург пристроювати свою велику повість «Чест-
ность съ собой». Через своїх знайомих я передав її в «Совр[еменній] 
Миръ». І от одповідь така: зібралась вся редакція і, обсудивши, одпові-
ла моєму приятелю, що повість цю надрукувать вони не можуть через 
те, що… вона «будетъ читаться большимъ кругомъ и съ захватывающим 
интересомъ». (Самі вони її прочитали «не отрываясь», як казали прияте-
лю.) Дивно, правда? А річ в тому, що ця повість — єретична і малює ан-
тагонизм робітництва до дворянської й, взагалі, героїчно-подвижницько-
командірської інтеллігенції. Вся ж редакція правовірно с-д і тому не може 
брать на себе сіяння цього роздору.

Розумієш? Більше нічого не мають проти. До мене відносяться «съ 
большой почтительностью», як пише приятель і визнають «интерес ным 
и большим талантомъ». Але правительственне виховання лишило такі слі-
ди в їхніх душах і вони так само репрессіями, заборонами, недопускан-
ням охороняють соціалізм, як уряд самодержавіє і монар хизм. Довести, 
що неправда у мене, вони не можуть, згодитись язви лічить, вигнавши їх 
наверх, вони не хотять, оттож все, що виганяє їх, піддержки їхньої не най-
де. З боку моралі у них, здається, нема протесту (хоч, може буть, що вони 
її ціломудренно прикрили оцим роздором? Не знаю). Думає мій приятель 
удатись до кадетської «Русской Мысли», але там, боюсь, не приймуть че-
рез мораль. От біда! Якби був анархистичний орган, там би прийняли. 
На жаль, немає. — Але я духом не падаю і їду воювать. Сподіваюсь, що я її 
випустю таки в світ і вона дійде «до большого круга читателей».

 Пробуду в Пет[ербурзі], мабуть, з місяць, а проте напевне не знаю. 

обпершись ліктями на колиску, заду мується. Вмить встає, стріпує го-
ловою, озирається і поспішно підкочує ко лиску до вікна. Губи йому 
тісно стулені, очі напруженогострі. Одчиняє вікно. В хату вривається 
вітер і піднімає догори завіси. Кривенко бере дитину, ще раз пригор-
тає, жагуче цілує, щось шепоче і хапливо розмотує пелюшки. Дитина 
злегка попискує. Ще хапливіше розмотує і, оголивши, виставляє ди-
тину на вітер в вікно. Дитина починає плакати дедалі голосніше й го-
лосніше і переходить в болісний вереск. Кривенко часто озирається 
на двері, виглядає в вікно. Закусивши й губу з виразом суворої муки, 
не руши ться. Дитина закочується, чути, задихається. Вітер рве заві-
си і надимає їх. Дитина вмить змовкає. Кривенко злякано, поспішно 
одтягає її з вікна і нахиляється. Розтеряно озирається. Нахиляється 
знов. Слухає. На лиці помітно полегкість. Швидко зачиняє вікно, під-
возить колиску знов до піані но і хапливо пеленає дитину. Часто при-
слухається до неї. Скінчивши, помалу сідає на стілець перед піаніно, 
обхоплює руками голову і ставить лікті на клавіші. Від цього піаніно 
нескладно звучить. Чути вітер за вікном. Вмить двері одчиняються, 
поспішно входить Антонина.

Антонина (зобачивши Кривенка, що раптово підвівся, стурбовано 
шукає очима по хаті й злякано говорить). А де ж Паша?
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Ти до рікаєш, що я не пишу тобі про своє внутрішнє життя. Що писать? 
Є багато переживань, є думок, образів, планів, а того, що ти угадуєш, лю-
бови до якоїсь женщини, нема. Є женщини, до яких я відношусь дуже те-
пло, ніжно, як до женщин і людин (розуміється, не в однаковій степені), 
але тої одної, єдиної немає у мене. Немає та чи й буде? Сумніваюсь. Цю 
зіму були у мене досить тяжкі відносини до двох женщин у Парижі, які (як 
казали вони) любили мене, а я їх не любив, що й казав їм. Вони обидві 
ревнували одна одну, мучили й себе і мене, і врешті всі ми розійшлись. 
При нас мучились ще кілька людей, які любили тих женщин. От це все 
моє «женщинське» життя. Говорю правду. Писать не хотілось, бо я вза-
галі не люблю розсказувать про женщин, а крім того, й не дуже це цікаво. 
Розсказувать далеко приємніше, ніж писать. Тихим вечером, в напівтьмі, 
під тихий настрій оповідається з більшою охотою. Пам’ятаєш, як иноді ми 
пробалакували цілі вечори! От і тепер, як побачимось, в подібний вечір 
докладніше розкажу тобі.

А поки що пиши мені на таку адресу: Пегербургь, Петербургская Сто-
рона, Роптинская, 22, кв.6, Эсфири Соломоновне Евзеровой. 

На конверті більш нічого не давай, але один конверт вклади в другий 
на тому надпиши «для В.». Одповідай зараз же і по змозі докладніще ска-
жи, де б ми могли побачитись, бо як не буду знать, то можу бути затягну-
тим в такі місця, звідки трудно буде поїхати до тебе. А коли зарані буду 
знать, то держатимусь побіля твоїх місць. Та й, взагалі, мушу мати певний 
план свого перебування на Укр[аїні]. Маю багато зробити, побачити, про-
вірити, набратись спо стережень, вражінь, щоб на всю зіму хватило пра-
цювать над ними. І завдання це тим серйозніше, що маю провірити в ре-

Кривенко (мертво). Пішла мені купить шинки…
Антонина. Як же вона покинула дитину? Я ж прохала її… (З лег-

ким підозрінням дивиться на його). Ти сам був тут?
Кривенко. Як бачиш.
Антонина (вдивляючись у його). Та чого ти такий? Що з тобою? 

Блідий, страшний… Ти здоровий?
Кривенко. Ні, щось погано себе почуваю…
Антонина. Простудився? Але ж яка Паша свиня! Я ж прохала її… 

(Хапливо скидає капелюх, пальто, рука вички, кидає все на стілець 
і біжить до груби. Гріється). Ди тина спала добре?

Кривенко. Добре.
Антонина. Не плакала?
Кривенко. Ні.
Антонина. Не пішла таки й сьогодні я в театр. Так чогось мені 

страшно, тоскно стало на улиці, що я покинула їх коло самого театру 
і побігла назад. А ти ж чого не на ве чорі?

Кривенко. Так. Мілевич не скінчив ще… (Тре лоба). Ну, знаєш, я, 
мабуть, піду… Щось морозить мене. Мабуть, застудився десь…

Антонина (тривожно). Може, зварить тобі чаю з ма линою? Це ху-
тко. Ти підожди трохи, я зроблю тобі… (Під ходить до його). Бідний! 
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альному житті деякі чисто абстрактні, філософські, так сказать, свої виво-
ди. Для цього треба побувати в ріжних сферах, колах, пожить з багатьма 
людьми і до всіх придивлятись з напруженою увагою. 

Ну, чекаю ж одповіді! Будь здорова і по змозі щаслива, моя хороша, 
ніжна. Міцно пригортаю тебе і цілую горяче. В.»

Люся Винниченкові писала 7 квітня, що ждала від нього хоч картки 
по дорозі до Петербурга, але й досі нічого не отримала, турбується. Пові-
домляє, що в Сухумі буде тільки до першого травня, а може, виїде й тро-
хи раніше. Де буде літом, не знає. Олі погано, збирається поїхати до Мо-
скви, щоб показати її професорам, зустрітися з Гольдмерштейном. Напи-
сала сестрі, але відповіді немає. Нерви зовсім погані, тоска, іноді буває, 
як божевільна. Мріє про зустріч з ним.

Люся — Винниченкові, 4 травня. «Володіку, любий! Що ж це значить, 
то ти не одповів на мою телеграмму? Страшенно турбуюсь, що ти її чого 
небудь не одержав. В телеграммі твоїй було: «до востребованія В В В». 
Я так і телеграфу вала тобі. Тепер пишу в П[етербург] і прошу зараз же пе-
реслать тобі, може знають твою адресу. Ах, як мене турбує, що ти не од-
повів. Любий мій, як одержиш цього листа, сію ж минуту одповідай теле-
грамою. Я телеграфувала тобі, просила, що як матимеш спромогу, при-
їхать сюди в Сухум, бо я не знала, коли і приблизно я зможу виїхать, бо 
не маю грошей. Тепер одержала від сестри лист, де пише, що мама, ма-
буть, перешле мені грошей. Я думала їхать в Полтаву і там де небудь оста-
тись на літо, бо в Криму дорого і там жара страшенна. Олі тепер набага-
то краще, а на осінь і зиму знов треба їхать на югъ кудись. Мій хороший, 

Справді, Васю, не ходи… Вітер такий… Ще більше застудишся. Вигляд 
у тебе зовсім пога ний…. Жар є? (Хоче попробувать рукою лоб його).

Кривенко (ухиляючись). Ах, та нічого серйозного.
Антонина. Ну, як же нічого серйозного? Неодмінно треба тобі чаю 

з малиною. Я це зараз… Одну хви линку. (Нашвидку підбігає до коли-
ски, зазирає і біжить до себе в кімнату).

Кривенко напружено, неспокійно слідкує за нею. Як тільки вона 
виходить з кімнати, теж підходить до колиски і прислухається. Одхи-
ляється. Важко, хвилюючись ходить.

Антонина (прудко входить, несучи в руці дитячу сорочечку. З не-
смілим, радісним захватом) Васю! Поди вись…

Кривенко (дивиться). Ну?
Антонина. Ех, ти! Ти подивись, яка вона велика! Це прямо дивно, 

що у двохмісячної крихтоньки така велика сорочечка. Це прямо веле-
тень якийсь буде. Тобі неприємно?

Кривенко. Ні, чого ж?..
Антонина. Але ти так чудно якось… (Раптом). Скажи, Васю… Тіль-

ки правду… Скажи: ти вже привик до його хоч трохи? Хоч трошки 
любиш? Скажи!

Кривенко (з мукою). Ах, Тосю, ти завжди в такий час питаєш… 
(Вмить злісно, болісно кричить). Люблю!! Чуєш, люблю! Задоволе-
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рідний, як не одержу тепер лист від тебе, то після цього одповідай теле-
грамою, де ти і чи приїдеш. Ах, якби у тебе були гроші приїхать сюди, хоч 
би тиждень побути тут з тобою без людей! Любий мій, як хочу бачить тебе. 
Я місця собі не нахожу. Не можу нічого робить, ні читать. Томлюсь. Тоскую 
до божевілля. Ти зтомився там со своїми справами. Коханий! Як хочеться 
подиви тись на тебе, пригорнутись. Хоч би ж швидче. Одповідай же зараз-
зараз. Я буду ждати одповіді від тебе і не виїду.

Міцно-міцно обнімаю. Люся».
13 травня Люся знову писала:
«Володя, мій хороший! Єдине, що можу предположить — це те, що ти 

не одержав моєї телеграмми. Але ти повинен був одержать мого листа 
на Петербурзьку адресу (як тобі, розуміється, їх передали), де я писала, що 
зостаюсь поки що в Сухумі, що не маю спромоги їхать в Москву. Ні, мабуть, 
нам не судьба бачитись, бо щось складається все якось надзвичайно».

Знову вона пише, що слала йому телеграму до Москви, листи 
до Петербурга, телеграму, лист до Києва, бо з Петербурга дали їй київ-
ську адресу. Повідомляє, що як одержить гроші, то виїде в Полтаву.

«Дуже хотілось, щоб ти сюди приїхав. Так би хотілось побути тут тільки 
з тобою хоч трохи, а в Полтаві у мене дуже багато знайомих, це вже не то».

Просить негайно телеграфувати: чи приїде, якщо відповіді не одер-
жить, значить, вони виїхали до Полтави. Знову дає адресу подруги — Діни 
Наумівни Абрамович.

«О господи, — продовжувала Люся, — як ці вічні непорозуміння з лис-
тами ізмучили! Завжди що-небудь. Хіба я певна, що цього одер жиш лис-

на?.. (Антонина вражено дивиться на його. Він зразу хмуро заспоко-
юється). Вибачай. Я хво рий… Піду я…

Антонина (тихо). Чудний ти… (Іде до колиски, обер таючись). А як 
він музику любить! Не знаю, що буду робить, коли виїде Орися і забе-
ре піаніно… (Нахиляється над дити ною і враз вся одкидається назад). 
Господи! Що з дитиною?! Вона вся горить! (Нахиляється). Хрипить 
як! Боже мій!.. Вона вся розмотана. Хто чіпав її?.. Весь горить!.. (Зра-
зу по вертаючись до Кривенка). Що ти зробив йому?! Що ти зро бив?! 
Говори! (Наступає на його).

Кривенко. Заспокойся, ніхто йому нічого не робив.
Антонина. Брешеш! Ти отруїв її! Господи! (Кидається знов до ди-

тини). Вона без пам’яті… Васильку, Васильку, крихтонько моя ма-
люсінька! Що тобі пороблено? Що пороб лено тобі, дитинонько ти 
єдина?.. Хрипить… (Кидаючись до Кривенка). Що ти зробив йому, 
страховище ти, говори за раз! Говори, а то я тебе вб’ю тут!.. (Дико 
шукає очима по хаті). Заріжу, задушу!.. Господи! (В одчаю хапає себе 
за голову).

Кривенко (мертво). Говорю тобі, нічого їй не робив… Застудився 
прямо, мабуть…
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та. Ради бога хоч не томи мене і одповідай телеграмою. Як не хочеш або 
не можеш бачитись, то так і телеграфируй, а то я вже від всього так зтоми-
лась, що якось і радість побачення вже не така». І далі:

«Я сьогодня не могла спати всю ніч. Думала, що вже не буде одповіді з 
П[етербургу], і тоді вже рішуче не знаю, як узнать, що з тобою. Так скучи-
ла за тобою, так рветься душа до тебе, та щось так все складаєть ся, що і 
не віриться вже в побачення».

24 травня Люся знову детально розповідає, куди слала Винничен кові 
листи і телеграми, на які не одержала відповіді, і не знає, до кого зверну-
тись.

«Володя, — пише вона далі, — чого ж ти поїхав шукать дачу під Киє-
вом? Ти ж знаєш, що я туди не поїду? Значить, ти туди більше хочеш, ніж 
до мене. Я зостаюсь на Кавказі. Поки в Сухумі. У мене нема грошей їхать 
в Полтаву, та там і холера. Я думала, що ми десь вмісті поживемо літо, 
а вийшло шо? Як мені тяжко від всього, я і сказать не можу».

Люся просить негайно їй телеграфувати, чи приїде він.
Листа з П’ятигорська Винниченко надіслав Люсі 1 червня.
«Люсінька моя хороша! Насилу знов я знайшов тебе. Ти телегра фуєш, 

що шукала мене скрізь. А я тебе? Навіть до Гольдмерштейна звертався 
у Москві, думаючи, що він знає, де ти (Звертався при допомозі Марії Пав-
ловни Юркевич). Телеграми твоєї в Москві на «В В В» я не дістав. З Москви 
написав тобі в Полтаву Абрамович і від неї вже тут у Пяти горську одержав 
її одкритку, що вона листа мого одержала, але не може переслати тобі, бо 
не знає, де ти. Тут же дістав твого листа на Київ, але вже після того, як по-

Антонина. Застудився? Брешеш! Ти отруїв його! Отруїв! Ти на-
вмисне вислав Пашу… От чого ти хворий… О, звірюко! Безумець! 
Я поліцію покличу!.. (Хоче бігти до дверей).

Кривенко (хапає її за руку, суворо). Схаменись, що ти робиш! Ні-
якої отрути не було тут!

Антонина. А що було? Що? Говори!
Кривенко. Нічого! Безумна жінко ти! Застудилась дитина. І замість 

поліції лікаря поклич. Прощай. (Хоче йти).
Антонина (хапаючись за його). Ні, ти не підеш! Ти не підеш! Тепер 

ніякий лікар не поможе — ти отруїв її!
Кривенко (зупиняючись, дивиться їй в лице). Слухай, Антонино, 

пусти й не роби безумств. Пошли за лікарем, кажу. Пусти, я піду.
Антонина (хрипло). Ти не підеш!
Кривенко. Ти хочеш, щоб я насильно пішов?
Антонина. Я кричать буду!
Входить Паша з пакунком в руці. Здивовано зупиняється.
Антонина (кидаючись до неї). Що ви зробили з дити ною?! Навіщо 

ви покинули його?!
Паша (злякано). Що таке?
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слав тобі в Сухумі останню одкритку. Ціла історія знов! Але все-таки до-
бре, що хоч тепер натрапили на слід. 

Я не можу зараз приїхать, бо беру курс сірних ванн і не можу вже 
кидать на півдорозі. Буду тут до перших дат іюля, а після того маю їха-
ти на Україну в ріжних справах. Просто звідси заїду до Новороссійська 
(єсть у мене там одне діло з одним добродієм). Потім їду в Харьків. А з 
Харькова міг би заїхать в Полтаву тижнів на два, не більше, бо після того 
хочу поїхать по своїх родичах. А ця справа забере досить часу. Після неї 
маю їхати знов у Москву або закордон. У Москву видавати свою нову по-
вість, про яку я вже тобі раз писав. Її принято вже в збірники «Земля», во-
сени вона має вийти в світ. Це ж саме видавництво після виходу цієї пові-
сти буде видавать мої переклади (в кількох книжках). Що до перекладів, 
то справа непевна, а повість принято напевне, зроблено контракт і я вже 
взяв 250 р. авансу. Можливо, що й не прийдеться їхать в Москву, може, 
якось управлюсь і так. Тоді їду просто за кордон. Жити в Россії нема мож-
ливости, бо занадто багато всякого люду знає про моє тут перебування. 
Ще, чого доброго, опинюсь в неприємному місці. А я б цього тепер дуже 
не хотів. 

Дійсно, щось фатальне виходить з нашим листуванням і побаченням. 
Якось аж не віриться, що ми побачимось. Хороша моя! Скучив я за то-
бою страшенно. Просто мрію пожити біля тебе якийсь час, поговорити 
«всласть», послухати твоєї гарячої мови. Та й попрацювати в тихій обста-
новці. Мушу багато тепер написати, бо на ці лічіння стільки напозичався, 
що аж страх бере чим жити. Ось зараз партачу «юмористику» для «Ради», 
щоб чимсь прожити й виїхати з Кавказу. А ще ж хотілось би й обдивитись 

Антонина (в дикій розпуці). Що? Підіть, подивіться, вона горить 
вся, лежить без пам’яті! Її отруєно!.. Ось він, це страховище, батько, 
отруїв її!.. О!! Я збожеволію, я уб’ю себе, я… Господи! (Ридає).

Паша (біжить до колиски). Та що таке? Дитина була зовсім здо-
рова…

Антонина (схоплюється, біжить за нею й сильно одпихає її од ко-
лиски). Куди! Застудить хочете ще? Не смійте! Убивці!.. Убили… О! 
(Ридає. Знов до Кривенка, люто). Що ти, проклятий, зробив їй?!

Кривенко (рішуче прямує до своєї одежі. Одягаю чись). Нічого. 
Пашо, біжіть краще за лікарем. Не можна гаять часу.

Паша. Правда. Я зараз, зараз! (Розтеряно й хапливо біжить з 
хати).

Кривенко. Прощай, Тосю. Завтра прийду. (Вихо дить).
Антонина, припавши до колиски, в розпуці ридає і б’ється голо-

вою об край її.

Картина 2
Там же. Двері в кімнату Антонини розчинені. В ній видно 

край колиски і постаті Антонини та Орисі, які клопотливо миготять. 
В Орисиній кімнаті біля столу сидить Кривенко. Руки схрещені на гру-
дях, лице мертво-кам’яне, губи тісно стулені. Долі валяється бавовна, 
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гори. На це також треба грошей. А ти, моя бідна, й виїхати не можеш? 
Як тяжко складаються для тебе обставини, як глупо-несправедливо і жор-
стоко! Напиши, коли ти виїдеш з Сухума, куди і де будеш жить. Чи можна 
буде мені туди приїхати. Де думаєш зімою бути? Спішу цього листа одіс-
лати тобі сьогодня ж. На днях напишу ще. 

Я тут живу з Левком Ю[ркевичем]. Ми все більш і більш сходимось. 
Я цьому радий, бо він подобавсь і подобається. 

Як здоров’я Олі і твоє? Лучче хоч трохи? Обнімаю од всього серця і га-
ряче цілую. Володя».

14 червня Люся писала Винниченкові, що чекає на його приїзд. Стан 
її здоров’я невтішний: неврастенія, хворе серце, легені — непогано, за-
гроза лише на лівому вершку. Головне — серце, невроз. Пише, що лікар 
сказав їй: «Могу Вас порадовать, в Вашем положении кончают само-
убийством. Это ужас, я прекрасно понимаю, постоянно чувство вать свое 
сердце». Виписав ліки, «спокій і по можливості удовлетвореніе всіх же-
ланій».

«Ех, Володіку, — пише вона далі, — погане моє діло. А жити хочу. Хочу. 
Ще попитаюсь, хіба холера вирве помимо мого бажання.

Ах, як хочу тебе бачить, а писати всього, що почуваю, я не позволяю 
собі. Ще воля не ослабла настільки, щоб я не могла управляти нею. Пиши 
ж, коли приїдеш».

А Винниченко писав Люсі того ж дня:
«Люсінька! Дістав твого листа. Ти дорікаєш мені несправедливо. Вся 

вина в тому, що я не дістав твоєї телеграми в Москві. Я тебе шукав скрізь. 

мокрі ганчірки, на столі й стільцях пляшечки від лікарств, на піаніно 
лежить рушник. Посеред хати — таз з водою. Чути хапливу, одрив-
часту розмову Антонини, Бурчака й Орисі. З дверей в сіни хутко вхо-
дить Паша, несучи в руках щось загорнуте в біле.

Кривенко (помалу повертаючи до неї голову). Па ша, я вас питаю, 
як йому?

Паша, мов не чуючи, злісно задирає голову догори і, не обертаю-
чись до його, проходить в Антонинину кімнату. Кривенко якийсь мент 
дивиться їй вслід і знову непорушно сидить, мертво дивлячись перед 
себе. Шамотня побільшується. Чути голос Орисі і ніби навздогін сло-
во «моментально»! В цей же мент швидко виходить звідти Бурчак і 
йде в сіни.

Кривенко (глухо до його). Йому гірше?
Бурчак, не одповідаючи, з ніяковістю нахиляє голову і поспішно 

виходить. Кривенко довго дивиться вслід йому, потім глибоко зітхає і 
закусює губу. Вбігає Орися, бере з підлоги таз і, не глянувши на Кри-
венка, біжить назад. Назустріч їй вибігає з рушником у руках Паша 
і пробігає в сіни. З сіней з пляшками в обох руках прудко входить 
Бурчак.

Кривенко (до його). Слухайте, я вас питаю, гірше йому?
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Якби я знав, що ти в Сухумі, я заїхав би до тебе. Узнав я це тільки в Пяти-
горську. Але звідси вже не міг їхати й не знаю, як швидко виїду».

Далі пише, що лікарі радять йому після курсу сірних ванн побути ще з 
місяць в Єсентуках, полікуватись нарзанними ваннами, бо має серйозну 
хворобу, яка, якщо вкоріниться, то загрожує паралічем, сухотами спини, 
навіть божевіллям і повною нездатністю до життя. Лікування голодом 
дуже ослабило організм, а це погано вплинуло на нерви. Пише, що лікарі 
забороняють йому «всяку мозкову роботу, всякі хвилювання й полові зно-
сини. Абсолютий спокій і правильний режим…»

«Мені, власне, — продовжує він далі, — слід би частіше подумувати 
про смерть, але я такими дурницями займатись не хочу і буду боротись 
до краю. Коли їй треба, хай вона мене шукає. А я буду шукать життя, що б 
там не було, жити хочу й буду жити! 

Во всякому разі, моя хороша, від 1-го августа я вільний і тижнів на два 
можу приїхати до тебе, де б ти не була. Дуже добре було б, якби ти осе-
лилась десь коло моря. А то лишайся в Сухумі і жди мене. В перших чис-
лах августа я даю тобі слово неодмінно бути в Сухумі (якщо, звичайно, зо 
мною не трапиться чогось надзвичайного). Потім я мушу їхати в Херсон-
щину до родичів, які чотирі роки благають у мене побачення, й до яких 
я сам рвуся. Крім того, маю справи до них. Потім тікаю просто за кордон, 
бо сила всякого люду знає про моє перебування в Росії. Тепер, коли я маю 
погрозу такої хвороби, я ні за що не хотів би попасти в небажані місця. 

Розумієш ти мене чи ні? 

Бурчак (зразу зупиняється, очевидно, приготувавшись до цього, і 
з напруженою рішучістю говорить). Добродію! Я вас прошу не звер-
татись до мене. З людьми, які недостойні носить ім’я порядної люди-
ни, я… не можу…

Кривенко (скажено схоплюючись, підбігає до його, хапає за глот-
ку і, струсивши ним, кричить). Я тебе питаю, слизняк ти поганий, як 
моєму синові! Чуєш ти?! Говори: лучче, гірше?

Бурчак (злісно викручуючись). Пустіть! Я з вами…
Кривенко. Говори, бо задушу, як собаку! (Струсює).
Бурчак. Йому гірше… Пустіть, бо я…
Кривенко (пихаючи його). Марш! (Одходить і сідає знову за стіл).
Бурчак. Ми з вами про це ще побалакаємо! Негодяй!.. (Поспішно 

іде в Антонинину кімнату).
Орися (вбігаючи). Що за галас тут?
Кривенко (апатично, в’яло). Я питав, як моєму сино ві, а Бурчак 

одповідав…
Орися (з закоченими рукавами, недбала зачіска, комір кофто-

чки одстібнутий, вся пашить енергією і завзятістю). А вам цікаво? 
Да? Ну, так знайте, що лучче йому! Чуєте? Вашому синові лучче і 
він буде жить! Він буде жить! Заспо коїлось ваше батьківське серце? 
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Л[евко] Ю[ркевич] теж лічиться зо мною разом. Мар[ія] Пав[лівна] 
десь у себе на селі, вони розійшлися ще того літа на віки. Дитина у неї, і 
вона за це получає 100 р. у місяць!

Не дорікай мені, Люсінька, й не сердься. Иноді й я не можу зробити 
те, що хочу. Пиши, чи зостанешся в Сухумі. Це було б найкраще. Обнімаю 
тебе сердечно. Володя.

На цю адресу можна писать до останніх дат іюня, потім пришлю другу».
У відповідь на цей лист Люся писала 20 червня, що він справив на неї 

дуже тяжке враження. Вона турбується про його здоров’я, про причини 
хвороби і пише далі:

«Рідний мій, ти мені тепер ще дорожче, ще більше люблю тебе, лю-
блю безмежно, мій бідний, мій намучений Володя. Тепер, як я знаю, що 
тобі заборонене полове життя, я можу це сміло казать, а то я завжди себе 
здержувала в листах, бо боялась, що ти думатимеш, що я жду тебе тіль-
ки як любовника. Бачиш, Володінька, якби мені потрібен був любовник, 
то у мене був під боком самий підходящий для цього субъект. Я якось тобі 
і писала, що у мене є знайомий грек, котрий палає страстью до мене. Він 
дуже гарний і взагалі для любов ника трудно найти кращого. Здоровий, як 
бик. Ось як приїдиш, то покажу. Дурак він ужасний і, взагалі, нічтожество, 
але гарний. Іноді часами від його настойчивості, та ще весною, у мене 
крутилась голова, але почуття до тебе мене удержувало від цього. Мені 
здавалось, як дам собі волю, то ти вже для мене не будеш тим, що єсть. 
Не знаю, чи ти розумієш мене. І взагалі, я щитаю це роспущенностью, де 
тільки одна фізіологія, та ще через те, що не живу половим життям, а при-

Я вам ручаюсь, що він буде жить! (Б’є себе рукою в груди). Я! Що б 
там не було! Зараз прийде лікар. Можете йти додому і спокійно спать. 
Ваш син буде жить. (З кімнати Антонини хутко виходить Бурчак і йде 
в сіни).

Входить Антонина. Розпатлана, лице змарніле, великі синяки під 
очима. Одягнена недбало. Безсило сідає на перший стілець і, звісив-
ши руки, не порушно сидить. Убито, тупо до Орисі:

— Хрип більший… Він помре…
Орися (сильно, злісно). Він не помре! Зараз лікар прийде…
Антонина. Нічого не поможе… Я вже не маю сил… Треті сутки 

я не сіла ні разу. Не можу більше… Все одно…
Орися. Я вам казала, треба заснуть. Ви ляжте, засніть.
Антонина. Не засну. Зараз лікар прийде… (Раптом до Кривенка, 

з благанням, гаряче). Я благаю тебе: скажи, що ти зробив йому… 
Орися! Вийдіть, рідна, на хвилинку… (Орися виходить).

Кривенко сидить недвижно.
Антонина (підходить до його, благаюче складає ру ки). Заклинаю 

тебе всім дорогим тобі, талантом твоїм, твоїм життям, заклинаю всім 
твоїм минулим і будучим, скажи! Скажи, нам треба знать причину… 
Лікар, здається, поми лився — у його круп, а не дифтерит. Чи, може, 
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рода требує свого. Може, це і шкодить моєму здоровью, та і напевне, але 
не можу, не можу інакше. Це не забобони, Володя, а чисто субъектівно 
так почуваю. Мені не треба, щоб ти був моїм любовником, я собі можу 
внушить що угодно, загіпнотізірувать себе, а бачить тебе, почувать біля 
себе, обнять мою любу і дорогу голову, пригорнутись — я хочу безумно! 
Любий мій, коханий, за що такі муки, муки завжди. На одну людину стіль-
ки горя. Якби ти знав, яке горе для мене твоя хвороба. Ах, Володя, наві-
що було їхать в ту санаторію в Германію. Ще як розсердився на мене, як 
я здивувалась, що неврастенію лічать голодом. Навіщо робить такі екс-
періменти над собою? […] Бережи себе, бережи, мій хороший. Ах, чому 
у мене нема грошей? Я б создала тобі такі умови, де б ти тільки міг тво-
рить, т. п. як художник не може ж не творить, не думаючи не про шо. Іде-
альні умови для життя, окружила б такими заботами: як за дитиною, я б 
ходила за тобою. І Оля не страдала б від цього. Я можу годинами мріять 
про це. Навіть дохожу до того, що хожу, хожу по хаті і всякі плани в голо-
ві со всякими дрібницями, ніби у мене вже в руках гроші. Але це все тіль-
ки мрії… Я не можу навіть і жити близько біля тебе, щоб бути тобі хоч чим 
небудь корисною. А як я хочу цього. О, як я люблю тебе, мій Володя! Кажу 
цілком свідомо. Вже більше року, як ми не бачились. В моїй душі ти заняв 
таке місто, звідки ніхто тебе не може витіснить. Вже два дня, як я одержа-
ла твого листа, над яким ридала, як безумна, ридала так, ніби вдруге хо-
ронила свою дитину, свого Володіка, котрому не можна було жити. А все 
ж він був, Володя. У нас був син. Почуваєш ти це, мій рідний? Не писа-
ла зразу, хотіла провірить себе, а не писать зразу під першим вражінням. 
Я не страдаю тепер, що ти мене не любиш, як я тебе. Я знаю, що ти по-

ти дав йому такої отрути, що не можна узнать? Він мучиться… Воно ж 
не винне! Що воно зробило тобі, пожалій муки його! (Ридає).

Кривенко (трудно вбирає в себе повітря і встає. Глу хо). Я нічого 
йому не зробив. Ніякої отрути.

Антонина (скажено). Ти — камінь!! Ти — звір! Ти гірше звіра! О, 
в тисячу раз гірше! І звірі жаліють своїх ді тей… І я такого любила?! 
Я любила тебе?! Господи! (Ридає. Потім підбігає до його, стає на ко-
ліна, хапає руки його і бла гає). Ось, на колінах… на колінах… Ска-
жи! Прийде лікар… Він уже хрипіть не може, задихається… Вмоляю!

Кривенко (з силою, з мукою підіймає її). Говорю тобі, ніякої отрути 
нема! Застудився він. Все, що можу ска зать тобі. Це все одно нічого 
не поможе…

Антонина (з ненавистю). А-а! Не поможе? І каторги уже не боїш-
ся? «Застудився»? Із-за кутка убив? Смілий? Ні, коли ти такий смі-
лий, не ховайся!.. Але ні! Я тебе одправлю на каторгу, я сама піду 
туди, я своїми руками уб’ю тебе! Говори, що ти зробив йому!

Кривенко мовчки сідає.
Антонина. Не скажеш? (Безсило опускає руки вздовж тіла і широ-

кими, не кліпаючими, безумними очима дивиться кудись навскоси).
Орися (із кімнати Антонини). Тосю! Ідіть сюди!
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чуваєш мене близькою людиною, знаю, що ти віриш, що твоє горе — моє 
горе. Хто знає, може, колись я тобі і буду найближчою людиною, хоч ти і 
кохатимеш когось. Любовника мені не треба, любовника я завжди зна-
йду, як захочу. Я негарна, а у мене якось завжди є хто-небудь. А твоє від-
ношення мені найцінніше.

Каждий би бажав, щоб його любили великим почуттям. Щоб була по-
вна гармонія, але… чого нема і не може бути, то хочеш хоч того, що най-
цінніше.

Я, Володіку, мабуть, нікуди з Сухума не виїду. Перш усього, нема гро-
шей, а вдруге — скрізь холера. Тут вже тоже зняли з парохода холерно-
го. […]

Гарний дуже лікарь, розуміє добре і внімательний. От він мене як лю-
дина цікавить. Зімою постараюсь ближче познайомитись, а то прямо ні-
кого, така нудьга. Копаєшся в своїй душі. Переживаєш минуле, ніяких 
вражінь ізвнє. […]

Так жду тебе, так хочу, щоб швидче приїхав, але і не прошу, лічись, 
роби все, щоб підкріпить нерви. О, Володіку, як тяжко. Пиши мені частіше, 
мій хороший. Твої листи — така радість для мене». […]

Винниченко — Люсі, 16 липня. «Хороша моя Люся, дякую тобі за твою 
пропозіцію помочі мені. Я вірю тобі, вірю твоєму щирому й самоотвержен-
ному бажанню, вірю, що в данний момент ти помогла б мені пережити са-
мого себе. Але, Люсінька, хто знає, що буде через десять-пятнадцять ро-
ків, як раз тоді, коли саме ця поміч мені буде потрібна, бо я думаю, що 
раніше мені не буде ще потреби, як би я не жив. А тоді… через довгих 

Антонина здригається і біжить туди. Видно, як Орися, Антонина і 
Паша метушаться коло колиски. Вбігає Паша, хапа зі столу одну пля-
шечку, швидко читає напис на ній, хапає другу, третю і разом з ними 
біжить назад. Шамотня зменшується. Кривенко глибоко зітхає, встає, 
робить кілька кроків, торкається для чогось рукою до гравюри на сті-
ні і знов сідає на своє місце.

Входить Орися. Сідає на стілець. Витирається хусткою:
— Фу! Одчаянний припадок був… Вирятували… Чуєте?..
Кривенко сидить непорушно.
Орися (помовчавши). От! Принципи ваші. Скільки мук, скільки 

страшенного страждання… Для чого? Ех, ви!.. (Ди виться на його). 
Що? Заварили? Самому не солодко?

Кривенко (тихо). Ви мені скажіть: ви свідомі того, що ви робите, 
рятуючи його? Для чого ви це робите?

Орися. Свідома.
Кривенко. Для чого?
Орися. Для того, що так хочу. З самого початку хотіла і тепер хочу, 

щоб у вас була дитина! Була! І вона буде, буде! Чуєте? (Вмить з бо-
лем). Та ви підіть, гляньте на його… Підіть! Послухайте, як він хри-
пить, мучиться, підіть!..
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10-15 років навряд чи зостанеться у тебе те відношення до мене, що за-
раз. Тоді я буду цілком самотній. Я матиму приятелів, прихильників, 
про мене, може, з «почтительностью» будуть писать в газетах, але люди-
ни, яка б мала те, що зараз є у тебе, не буде, і помочі, значить, не буде. 
І я, як зараз Франко, буду писать історію укр[аїнської] літератури й одве-
ду там найвизначніще місце… Кузьмі (Женевсько му). Не знаю, чи Фран-
ко може зараз озиратись на себе? Дай боже, щоб не міг, щоб не бачив 
себе тепер. Про себе скажу, що я хотів би могти бачити себе. Тоді я ні-
чого не боюсь, бо сам собі «поможу». А коли не буду бачить… то що мені 
з того? Це похоже на міркування Епікура про смерть: поки ми живемо, 
смерти нема. Коли ми вмерли, то нема свідомости. Отже, смерть зовсім 
не страшна. 

Ти дорікаєш мені, Люсю, що я не вірю тобі. Як тобі сказать? Я не тобі 
не вірю, а собі. Це виходить з мого глибокого й твердого переконання 
про відносини людей. Нас люблять і цінять тільки через ту суму цінностів, 
які ми маємо. Коли цінності зникають, зникає й любов до нас. Це, Люсю, 
закон, его же не перейдеш. І от коли я себе почуваю здоровим, дужим, 
коли мої сили не пригнічені й не загнані вглиб хворобою, я вірю тоді, що 
мене люблять. Тоді я сам повний великого чуття до людей, я ціню й чую 
кожну хвильку ласки їхньої. Коли ж я хворий, коли почуваю себе тупим, 
безсилим, глупим, тоді я не вірю, що мене можна любить, тоді я не вірю, 
що взгалі хтось когось може любить. Щиру правду кажу тобі, хороша. Ну, 
й годі про це. 

Напиши мені, будь ласка, яка ціна в пансіоні. Чи можна там жити 
по тижням? Чи є десь близько од води дерево, щоб можна було сидіть 

Кривенко (з гнівом). Так ви піддержуєте його муки?! Яке вам діло 
до моєї дитини? Навіщо ви лізете в чуже життя?!

Орися (сильно). На те, що так хочу! А потім на те, що я — не ка-
мінь і не якесь незчувственне страховище! (Круто повертається і йде 
в Антонинину кімнату).

Входить лікар з Бурчаком. Маленький, товстенький дідок, 
коротко зорий; повертає на всі боки головою і до всього придивля-
ється. Говорить тенорком. Ходить дрібно, поспішно. (Обертаючись до 
Бурчака):

— Сюди?
Бурчак (за ним). Сюди, сюди… Направо двері.
Лікар. Ага! Так, так… Я вже забув… Дуже хрипить, кажете? А ось 

ми зробимо, що він не буде хрипіть. Гарячої води, будь ласка… (Зир-
кає на Кривенка і проходить в кім нату Антонини. Видно потім, як вони 
всі тупчаться коло ко лиски. Кривенко встає і ходить, часом зазира-
ючи до їх. Чути окрики лікаря. Рухи їх хапливіші, гарячкові. Чується 
крик Антонини).

Кривенко зупиняється, напружено слухає. Вибігає Бурчак, хапає 
з піаніно рушник, для чогось оббігає круг столу і, натикнувшись на 
Кривенка, розтеряно, жалко говорить: — Помирає! Задихається…

Біжить в Антонинину кімнату.
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там і працювать. Не можу в кімнаті, душать стіни. Хожу тут за 4 версти 
в одну канавку, де росте три малюсенькі вербочки, сідаю під ними і пишу. 
Дуже гарно було б, якби коло самого моря і щоб не ходили там люди. 

Чи є бібліотека? Чи рівна погода? А жара дуже велика? Може, не мож-
на нічого через неї робить? 

Спочивать я не можу, бо найкращий спочинок для мене — робота. 
Коли ж я не роблю, то, значить, хворий. Тоді «спочиваю». Вже 9 місяців 
спочиваю. Досить. Зараз страшенний вітер тут. Він дує разів 3 на тиж-
день, вроді швейцарського біза. Вимучує. Є в вас вітри такі? Вже тем-
но. Не хочу йти в хату. Пишу надворі. Піду на вокзал кинуть листа. А там 
довга-довга ніч, болі голови і відсутність сну. Ну, бувай, моя хороша. Об-
німаю! Володя».

Люся — Винниченкові, 22 липня.
«Не знаю, що тобі і одповідать на твоє питання: чи зручно буде тут 

працювать? Не знаю. Зараз вдень дуже жарко. Тепер скрізь жарко, а це 
Кавказ, та ще самий юг. Як на кого впливає сонце. На мене погано. А ти, 
здається, його дуже любиш. Мені здається, що тут можно знайти місце і 
на дворі, і десь біля моря, а запевнять я тебе не буду. Ти пишеш, що спо-
чивать і, значить то, марно гаять час ти не можеш, і цілком зрозуміло, що 
як не можно тут працювать, то ти і не приїдеш. Що ж я можу сказать на це. 
Ти ж знаєш, як я хочу тебе бачить, про це нема чого і балакать. Приїхать 
туди, де ти, я не можу. У мене зайвої копійки нема, я хазяйці стільки винна, 

Кривенко робить кілька кроків і зупиняється. Важко дихаючи, 
слухає.

Гомін в кімнаті Антонини стає голосніший.
Паша й Орися (обережно виштовхують Антонину в Орисіну кімна-

ту). Не можна… Посидьте тут. Посидьте…
Антонина слухняно, як автомат, іде і, видно, несвідома в своїх 

вчинках. Підходить до Кривенка і, помітивши щось на рукаві у його, 
машинально чистить. Потім обходить круг столу і йде назад у свою 
кімнату, Кривенко пильно й тривожно дивиться їй вслід. Раптом чу-
ється пов ний одчаю і болю крик Антонини. Кривенко здригається, міц-
но охоплює руками спинку стільця і весь напру жено завмирає. Крик 
Антонини, змішаний з риданням, не вгаває. Входять лікар і Орися.

Лікар (розводячи руками). Моя поміч не потрібна їй. Дайте їй кра-
пель, укладіть в ліжко… Хай всі повиходять, і хтось один зостанеться 
з нею. Це все… Що ж зробиш? Горе. Наука — не бог. Вона — людина 
молода ще, перенесе… Було б хоч раніше послать за мною… Сюди, 
здається?.. Ідіть до неї, я сам знайду вихід… Прощайте. (Виходить).

Орися (помалу повертається назад, зупиняється проти Кривенка і 
злобно, стомлено говорить). Торжествуйте: ваша взяла. Помер. (По-
вертається і йде в кімнату Антонини).

Кривенко проводить рукою по лиці і глибоко зітхає. Раптом в кім-
наті Анто нини чується шамотня, крики Антонини і голоси Орисі і Паші:
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що я не знаю, як і викручусь врешті-решт. Побачитись ми зможем тільки 
тоді, як ти приїдиш. Тепер я вже в цьому і не певна. Гаять тобі час на поба-
чення, розуміється, не варто. Але… та що але! Все залежить від бажання, 
а як нема бажання, то і не треба. Радість — це річ надзвичайна для мене, 
а горе, неприємності — цього я завжди жду».

Люся детально описує погоду, умови життя, харчування, відповідає 
на всі питання Винниченкового листа і продовжує:

«Як приїдеш, то і побачиш, благать і запевнять я не буду, як би не хоті-
ла тебе бачить. Побачення тільки тоді і пріємне, і радісне, як обої його хо-
чуть, а як милостині — я не хочу — і не потрібна вона мені. Ближче тебе 
у мене нема нікого, і ти сам знаєш, як мріяла я побалакать, взагалі по-
бачитись, порадитись з тобою. В листі того не скажеш. Стомилась я від 
цієї страшенної самоти за сім місяців так, що дохожу часом до божевілля. 
Але… що ж поробиш».

Винииченко — Люсі, 21 липня.
«Що ж ти собі думаєш, Люсінько, закликаючи мене в таке пекло, де 

в хаті 24 (градуси — знак) та ще ввечері? Я ж ще гірше розкисну, ніж тут, 
і ти сама не рада будеш, що я приїхав. Взагалі, попереджаю, не жди від 
мене нічого хорошого. Сама бачиш, що я тепер дуже часто нию, смі-
юсь рідко і вношу з собою атмосферу трупа. Оббрюзг я ще більше, весь 
жовтий, складки такі, що самому неприємно дивитись. Сплю з ватою 
в ухах, од гудіння мухи мало не істерики зо мною, і люблю говорить тіль-

— Пустіть! Ви не маєте права! Пустіть, я вам кажу! Тосю, рідна. 
Не треба… Заспокойтесь!

Антонина. Пустіть, я хочу показать йому!
Голоси Орисі й Паші. Тосю! Це — безумство… Не треба…
Антонина (ще з більшим одчаєм і силою розпуки). Пустіть! Геть 

к чорту!! Тікайте! (Шамотня побільшується — видно, не пускають. 
Але Антонина виривається і вбігає в Орисину кімнату. На руках у неї 
труп дитини, посинілий, заду білий. Очі дико блищать, волосся розві-
вається. Підбігає до столу і з силою кладе на стіл перед Кривенком. 
Кричить). — На! Добивсь! Любуйся! Любуйся, убивце!..

Кривенко кам’яно стоїть і мовчки зиркає на труп. Проводить ру-
кою по лобі, і рука дуже дрижить.

Орися (беручи Антонину за руку). Тосю! Пожалійте себе! Хоч тро-
хи заспокойтеся… Життя велике… Попереду…

Антонина. О, я тепер спокійна! Нема «memento» уже! (До Кривен-
ка). Нема? Правда? Дивись! Дивись же!..

Кривенко раптом помалу підходить до столу, нахиляється до дити-
ни, цілує, підводиться і, не глянувши ні на кого, мовчки, злегка згорбив-
шись, важко й не поспішаючи виходить. Антонина з риданням падає на 
трупик, припадає до його і в одчаю водить головою вправо і вліво.

Всі стоять прибиті, стомлені, понурі.

ЗАВІСА
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ки на теми хвороб і т. п. Право, Люсінька, я невеселий сожитель. І я сам 
настільки вже одповз од людей, що майже ні від кого не дістаю листів, — 
в той час, як раніше не було часу на одповіді. Та й сам нікому не пишу. Ти 
пишеш, що тобі боляче від теперішнього тону моїх листів. Їй богу, голуб-
ко, це не значить, що я відношусь до тебе не так, як раніше. Навпаки, від-
ношусь, може, ще й краще, але ж не здатний зараз до яких-небудь почу-
ваннь. Отупів весь, обріс якоюсь корою байдужосте. Не зробився песіміс-
том, як ти пишеш, а тільки… дуже спокійно відношусь до «призначення» 
власної особи. Я вже тобі писав, що цими часами багато думаю над пи-
танням смерти і життя. Особливо смерти. Мабуть, під впливом цих думок 
став скептичніше дивитись на різні лірико-метафізичні фрази про призна-
чення людскости, прогресу, якогось «світлого царства будучого без сліз і 
страдания». Яка, Люсю, наївна, дитяча, елементарна ця мрія «будучого 
царства». Не знаю, чи корисна вона хоч тим, що піднімає дух людей. Її по-
ходження по прямій лінії від «царства божого». А близьким їхнім родичом є 
«прогрес», хід вперед. Але, Люсю, чи є ж той хід вперед? І чи, взагалі, світ і 
наша планета задаються метою йти кудись вперед? Я прихожу до тої про-
стої думки, що ми, люди, є та ж сама природа і в такій же мірі підлягаємо її 
законам, як і всяка річка, дерево, камінь, собака. А раз так, то хіба камінь 
в своїх якостях дуже змінився за міліони віків свого існування? Хіба зако-
ни його формування, життя змінились? Так само й люди: вони завжди бу-
дуть страдать, завжди будуть радіть, завжди буде гойдання від одного по-
люса до другого. І ніякого прогресу, ходу вперед нема, а є тільки гойдан-
ня. І воно зветься життям. Якби скласти в купу всі страдания й радости 
людскости третичної епохи, а потім страдания й радости сучасного часу, 
то, я певний, відносної ріжниці не було б. Якби, скажемо, сумма радости 
в трет[ичну] епоху була +1000, а страдания –750, то в нашому віці сумма 
радости була б +1000000, а страдания –750000. Ріжниця в кількости, а не 
в відношенню, що і повинно б означати прогрес, хід вперед, поліпшення. 
Це — не пессімізм, Люсю, бо песімізм є теж метафізіка з другого кінця, 
яка пророчить теж «царство», але темне. Ну, та це довга річ. 

Зараз тут вітер, дощ, холодно. Пахтить осінню, зів’ялим листям. 
І знов під шум дерев встають тос[к]ні думи про будуче блукання по зем-
лі без притулку. Зтомився я, Люсю, від цих наймів кімнат, хазяйок, дво-
рників, консьєржів, зтомивсь від поганої їжі, від клопоту про чай-сахар 
(У, буря яка зараз на дворі!). Раніше, коли сил зайвих було багато, я міг 
легко їх давать на ці дрібниці, але тепер це страшно скучно. Иноді я про-
сто не їм цілий день нічого, щоб не думать про це. Завжди забуваю купить 
тої чи тої дряні і п’ю чай без сахару, або сижу цілий вечір поночі, бо не хочу 
йти за свічкою. На злість комусь не хочу! Маєш. От через це я б дуже хотів 
оселитись у пансіоні на всьому готовому, щоб я хоч тижнів два-три не мав 
вічного клопоту в голові про чай і сахар. 

Я виїду не пізніше 29-го, а то й раніще (27-го хочу). Ти одповісти мені 
вже, мабуть, не встигнеш. Боюсь спеки. Чи є хоч ліс близько, щоб утікти 
туди? Май на увазі, Люсю, що я хочу працювать і навряд чи зможу бути з 
тобою подовгу в день. Вечір буде вільний, але не пізніше 11-ї. 

Зараз я живу тут сам, Левка зо мною нема, він вже з місяць як поїхав. 
[…] Хороший він, Люсю, це я останніми часами побачив виразно. Є хиби, 
але в кого їх немає. 

Ну, будь здорова, хороша, до скорого побачення! Аж не віриться, що 
через якийсь тиждень буду з Люсьою. Щиро кажу: дуже-дуже радий, аж 
отупіння проходить. Володя».
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У кінці серпня Винниченко заїхав-таки до Люсі в Сухумі. Якою була 
їхня зустріч, про що вони розмовляли, ми ніколи не дізнаємося, хоч можна 
здогадуватися з наступних листів, що були, очевидно, й з’ясування сто-
сунків (згадується якийсь «тяжкий вечір»), негативний фон створювала й 
відсутність грошей в обох. Мабуть, Винниченко тяжко переносив спеку чи 
була якась інша причина, але виїхав він із Сухумі поспішно, не дочекав-
шись висланих йому грошей, які потрібні були на дорогу. Люся дала йому 
свій ланцюжок і, мабуть, щось із парфумів, які він мав закласти чи прода-
ти, щоб за виручені гроші купити квиток.

Винниченко — Люсі, 16 серпня.
«Сижу в поганенькому брудному містечку Фастові, в поганеньких 

(«самых лучших, господинъ!») номерах і дивлюсь в хмарне, брудне небо. 
Зупинився тут на ніч, бо не маю грошей пересісти на кур’єр ський. Я й 
не жалію. Я навіть дякую цьому Фастову і своїм обста винам, які запро-
торили мене в цей безнадійно хмурий і брудний номерок. Тут прийшла 
до мене Тоска, за якою я так скучав. Мені навіть здається, що якби я ли-
шився тут у цих безнадійно унылыхъ номерах, я міг би написать річ, в якій 
тоска ридала б на кожній сторінці. А особливо, коли б щодня отак надве-
чір, коли хмари пофарблені тужним золотом сонця, дзвенів оцей само-
тній і тоскний дзвін церкви. Він мені здається чомусь надзвичайно близь-
ким. А най особливо тоді, коли мозок мій міг би так, як сьогодня реагува-
ти на пережите (Уяви собі: не дивлячись на безсонні ночі, на четверо су-
ток їзди в третьому класі, на досить скромну їжу в дорозі, — я почуваю 
себе свіжо і бадьоро! Про це я сьогодня тобі навіть протелеграфую, щоб 
ти не турбувалась даремно).

Розуміється, я тут не лишусь і поїду знов. Не знаю, як впливатиме далі 
така погода на мене. Кажуть, що тут уже наступила осінь. Холодно, справ-
ді, пахне сумом пожовклого листя, земля мокра і в мокроті цій не почува-
ється вже сил. В споминах і образах переважа ють мелодії печалі і туги. 
Згадуються картини осінніх вечорів, коли ще було солодко-сумно слухать 
жалібний вітер в напівголих вітах дерев, коли в довгі години не хотілося 
йти нікуди з своєї хати, коли багато мрій залягало в кутках цієї хати. Чи 
вернеться сум, жива і родюча печаль, чи вернуться мрії в кутки моїх хати-
нок, Люсю? Ах, як скучив я за ними! Я не хочу покою, не хочу навіть спокій-
них радощів, я хочу страдания, хочу туги моєї, тої туги, яка родить велике 
розуміння життя, велику любов до всього живого. Сьогодня в вагоні, див-
лячись в вікно на рідні картини України, я почув, як ця Тоска-Туга-Любов 
торкнулась мого серця. Але так несміло, обережно, немов боялась, що 
я не прийму її після довгого блукання, що двері мого серця вже ніколи 
не розчиняться перед нею. Але я не сержусь на неї, о! Мені не можна сер-
дитись. Хто винен, що її не було у мене так довго? Хто винен, що вона вже 
знов утікла і замість неї сидить уже в душі звичайна її хазяйка — Тупість-
Утома? Хто? Тільки не вона. Але вона хоч і втікла вже, я вдячний їй, бо 
знаю, що вона може ще прийти. А колись, коли прожену Втому, може, й 
надовше лишиться у мене. Хто знає? В вікно тягне із садка вохким духом 
осіннього дощу. Якось чудно почувати цей дух після спеки Сухума.

Тихо в номерах. Не дзвенять невтомно цікади, не гавкають собаки, 
не гуркотять під вікнами красуні-абхазці. Що ти робиш зараз? Сидиш коло 
вікна, спершись ліктем об підвіконник і дивишся на море. Далеко на об-
рію як крила метелеків, видно паруси човнів. Ти сидиш і знов перебіра-
єш нерішучими рухами в своїй душі мрії, плани, постанови. Коли серце 
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почуває себе гарно, ти схиляєшся до одних постанов, коли тобі погано, 
— до других. І все дивишся на море… А в небі розлито широку тишу і мир. 
І від цього неспокійні мрії ще неспокійніщі. — І от мені зараз болем стис-
нулось серце, болем і досадою на себе: навіщо я приїхав таким до тебе? 
Краще було зовсім не приїжжати, ніж приїхати напівживим, зтомленим і 
тупо-байдужим, як шматок дерева. Краще б пождати ще якийсь час і коли 
вернулось би хоч трохи сил — побачитись. Що я дав тобі? Два тижні не-
приємної картини збезси леної людини? Це не може підбадьорить твою 
зтомлену енергію. Ти цілком була права, коли так сумно жалілась, що жда-
ла від мене поради, що надіялась на мій приїзд. Права ти й в тому, що по-
чула до мене холод (а, може, й огиду?) як до мужчини. Я цілком заслужив 
це, мені не треба було в такому стані їхать до тебе. Взагалі, я твердо стою 
на тому, що хворим я не повинен з’являтись до людей, тим паче, що моя 
хвороба так злістно насміхається з мене і так хитро ховається, що ніхто 
не бачить її в мені й не розуміє мене, тим даючи зайві страдания й собі й 
мені. А мені иноді так хочеться давать людям, давать якомога більше, да-
вать не тільки те, що я даю своєю творчістю, але всім, чим тільки зможу. 
Але… давать можуть тільки ті, хто має багато. Чи матиму й далі? Не знаю, 
але хочу того страшенно. Ну, годі. Йду в ліжко. Четверо суток не роздя-
гався. Втома є, але не гнітуча. Це дуже гарно. В душі лишився легкий слід 
Тоски — приємний, тихий сум. З ним і вітаю тебе, мій дорогий друже, моя 
хороша мрійнице. Вітай Олю. Володя».

Після від’їзду Винниченка Люся писала йому часто, через один-два дні, 
скаржилася на своє безгрошів’я (не мала грошей навіть на марки), на те, 
що голодає, що все погано, лише згадка про нього зігріває душу. «Тільки 
при думці про тебе, мій дорогий, любий друже мій, розли вається хвиля 
ніжності і такого гарного великого почуття, хороший ти мій! Не забувай 
мене зовсім, як би тобі там гарно не було».

Пише, що переклала його «Зіну», просить сказати, як вийшло, і попра-
вить. Хотіла б перекласти щось Коцюбинського, але не для того, щоб ку-
дись послать, а для себе.

Вона сумнівається, чи приємно йому читати листи, які пише так час-
то. Сумує, хоче якомога швидше вибратися з Сухумі, але не має грошей 
не лише на виїзд, а й для нормального життя там. Гольдмерштейн же ви-
слав лише 75 рублів. «Уяви собі! Яка подлість! Який мерзавець! — обурю-
валася вона. — Я ж йому писала, що я ж не можу без копійки цілий місяць 
прожить! Що тепер робить і ума не приложу».

24 серпня Люся писала, що погано почуває себе, болить серце, че-
кає грошей від матері. Розуміє його стан — «тоску по Тоске». У неї також 
буває подібний стан. «Та все одно я якось всією душею розумію тебе, твій 
стан і співчуваю всім серцем, і через те тепер у мене до тебе така без-
крайня ніжність. Якесь таке велике почуття, так, ніби ти мій син, моя ди-
тина. Моя дорога люба дитина. І хочеться пригорнути до себе і спитать: 
боляче, моє серденько, моя дитинко люба? Господи, Воло діку, як я лю-
блю тебе! Люблю як людину, розумієш ти це. Женщини у мені зараз нема. 
Чи вплинув на мене той вечір, чи не знаю шо, але все замерло. Боже, що 
ти дав мені в цей свій приїзд? Багато. Не будем про це балакать. Одне те, 
що я тебе бачила, почувала біля себе. Це стільки дало. Я тільки себе сама 
не розумію: у мене не було такої ніжності до тебе раніше, була ніжність, 
але не така, як зараз. Здається, кровь би свою віддала, тільки б тобі було 
краще! А все ж, як подумаєш, що ти цілком байдуже будеш читати це, що 
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в твоїй душі нічого не одзоветься на це, таким болем стискає серце, як 
не розумієш — а все ж боляче.

Чому у мене така дитина? Чому моє почуття до неї не зробило її до-
брою, ласковою? Якби моя мати так ласкала мене, як я Олю, так люби-
ла, піклувалась, якою б страстною безмежною прив’язаностью я б їй пла-
тила. Але у мене не було матери. Як я розумію мати. Я так ціню ласку, 
так хочу її і так не можу жити без неї! Ти скажеш, у мене є людина, котра 
мене так давно любе. Якби у нього не було страсті, на котру я одповідать 
і не можу, і не хочу. […]

Не досадуй, що ти приїхав до мене таким безсилим, як ти пишеш. Ро-
зуміється, це не радість було бачити тебе таким. Бачить, як ти цілими го-
динами сидиш над путеводітелем, бо тобі все байдуже. Ех, та що казать.

Але ж я знаю, яким ти можеш бути і люблю т. е. Люблю в тобі і свою 
мрію, свою грьозу. Люблю і безсилим. Буду любить, якби ти не зміг зо-
всім творить. Бо покохала тебе, як ще не знала зовсім письменника. Ро-
зуміється, прочитавши твої твори, чуття у мене розвилось во всю. Про це 
нема чого і казать, але через те, що я тебе тоді цілком зрозуміла і зрозумі-
ла, що я покохала людину, котра існує на світі, а я думала, що тільки в мрі-
ях така живе».

Пише, що листа від нього одержала тільки з Фастова.
25 серпня вона переслала одержані на його ім’я поштові картки і 

писала, що почуває себе дуже погано.
27 серпня писала, що вже 10 днів, як він на місці, а вона й досі нічого 

не одержала від нього. Дуже хвора, чекає грошей від матері, щоб розра-
хуватися з боргами. Захворів лікар, який їй дуже симпатичний, і вона хви-
люється, чи той виживе. І далі:

«Як же живеш, Володіку, друже мій хороший? Так хочеться знати, як ти 
живеш, а від тебе нічого нема. Так хочеться знать, чи хочеш ти, щоб я пи-
сала тоді, як мені хочеться, себто так часто. Хочу знати, як ти почуваєш 
себе, чи довго там будеш? Все хочу знати. А ти про мене і забув. Не дорі-
каю, любий мій, а тільки констатую факт».

30 серпня Винниченко знову писав Люсі:
«Хороша моя Люсінько! Завтра виїжжаю вже звідци, їду на якийсь 

час до К[иєва], а потім і закордон. Твоє становище просто жах наводить 
на мене. Як же він міг зробити таку мерзоту, приславши тільки 75?! Мені 
здається, що це він поки що, а там пришле і другі. Бо це ж чорт зна що. 
На твоєму місці, Люсю, я б зробив так: одмовився б від Олі. Це вирятува-
ло б і тебе, і її. А сам своїми силами став би шукать собі ради. Але знаю, 
що ти цього не зробиш. Що ж ти будеш робити? Як з хазяйкою? Як з ви-
їздом? Та як він може так глузувати?! Мені аж дух захоплює від обурення! 
А, головне, що рішуче нічим тобі зараз помогти не можу, сам позичаю тут 
грошей, щоб добитись до К[иєва]. 

Ти мені й «їй» завидуєш. Ех, Люсю, цілком щиро тобі кажу: нема чому 
завидувати, — не їхав би я так швидко звідци. Ну, та це не цікаво. Мене 
більше цікавить, як ти будеш далі. Пиши мені зараз же на Київ. Я пробу-
ду там днів 10-12, і лист твій застане мене там. Може в К[иєві] я зможу 
тепер же добути грошей і пришлю тобі. Тільки що ж ти з ними зробиш? 
Як видряпаєш ся з лап хазяйки і доберешся хоч до Полтави. От біда! Ні, 
Люсю, краще служити за 30-20 руб. в земстві, банку, у чорта самого, ніж 
терпіти такі образи і знущання. Пиши матері, хай добуде для тебе ті 100 р. 
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Я постараюсь якнайшвидче вислати 100 і тікай з «Эллади», бо там тобі і 
каюк буде. 

Бідна ти, бідна моя! Хоч і є у мене багато що сказать і про тебе, 
про твою частину вини в цьому, але якось і язик не повертається. Жалко 
тебе страшенно, всею душею співчуваю тобі. 

Та чому ти не піднімеш гвалт, що тебе годують так?! Хіба ти дурно жи-
веш у них? Що за покірливість така? Та ти маєш право покинути їх, коли 
вони такі. Ти не прив’язана! Ах, Люсю, Люсю, як ти не вмієш постоять 
за себе, не слізьми й не плачем, а сильно, твердо, рішуче! 

Так досадно, що більше ні про що й писать не можу. До слідуючого 
листа, якого напишу тобі з Київа. Дуже-дуже дякую тобі за листи. Наві-
що тільки ти з такими жертвами пересилала їх? Могли б і полежати. Цілую 
тебе гаряче й від всього серця! Володя.

Чи дістала ти мого листа з Фастова?»
З Києва 6 вересня Винниченко писав Люсі:
«Моя хороша! Завтра висилаю тобі 100 р. Дуже радий, що можу це 

зробити. Тільки чи викрутишся ти? Коли б, справді, мати твоя прислала 
гроші і щоб ти могла хоч втекти від цих негодяїв. Погане твоє становище. 
Невже Гольд[мерштейн] так і не пришле більше? Якось я цього не можу 
збагнути, це щось таке подло-злістне, що навіть не віриться. 

І знов ти хвора? Як це сумно. Пиши мені, як дістанеш мої гроші, що ду-
маєш робити далі і чи можеш вибратись з «Эллади». 

Що до мене, то почуваю себе не дуже важно, але все-таки так, що 
можу сяк-так працювати. Написав нову п’єсу, сатіру на наших «ста рих» 
високоморальних. Читав уже її артистам і літераторам. Всім подобаєть-
ся і Садовський буде її ставити у себе. Обіцяв також по ставити другу (що 
написана в Ессентуках), але та йому меньче подобається. Він не дивить-
ся ні на художність, ні на ідейність, а тільки на те, чи дасть п’єса збор чи ні. 
Побачимо. Зараз сижу в Київі, але днів через 6-7 виїжжаю до Львову, де й 
буду, мабуть, жити весь час (принаймні до Різдва). Чекаю від тебе пере-
кладу «Зіни» і скажу щиро, як зроблений він. Тільки тепер пиши мені вже 
на таку адресу: Авст рия, Львовь, Вп. п. Лев Юркевич, Кадецька, 8, Львів 
(в середині «для В.») Поки цей лист дійде до тебе, й поки ти одповіси мені, 
я вже буду там. Старайся, голубко, хоч з лап хазяйки видертись. А краще 
всього було б, щоб ти якось до Полтави добралась і звідти вже міркувала, 
що тобі робити далі. Все ж таки там ти не сама і, може, хоч моральну по-
міч матимеш від своїх друзів. 

Тут хоч і ясна погода, але вітряно і дуже холодно. Ввечері без пальто 
не можна ходити. Цей перелом погоди одбивається на моїх нервах і за-
раз, наприклад, дуже ломить мені голову. Це щось нове в моїх почуван-
нях, не знаю, через що воно з’явилося. 

Сижу тут через деякі справи і почуваю себе, як на голках, але нічого 
зробити не можу, треба сидіти. 

А ти все-таки мрієш вечорами? Та й що тобі, справді, робити в твоїй 
самоті і неприємностях? Добре, що хоч можеш цим давати сякий-такий 
спочинок своїм зтомленим нервам».

17 вересня Винниченко знову писав Люсі, що ще знаходиться в Ки-
єві. «Два тижні вже беру паспорт і ніяк не можу взять, просто вимучив-
ся. Довелось звертатись аж до австрійського консула і, здається, сьогод-
ні вже матиму його. Тобі я написав з Волині і з Київа. Не знаю, чи одержа-
ла ти мої листи, бо одповіді на них не маю, тільки одні докори за мовчання. 
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Це — стара історія і, мабуть, доведеться перестати листуватись, бо пиши 
— не пиши, а результат — один. І досадно, і скучно, і сумно. Писав я тобі й 
про волинське «щастя» і про те, що я написав нову п’єсу, яку читав літера-
торам і артистам, і яка принята Садовським на сцену (також і та, що напи-
сав в Ессентуках). Видно, ти цих листів не дістала. Писав також про те, як 
мене тут приймали і яке вражіння зробила на мене тутешня публіка. Оче-
видно, пішли ці листи в повітря. Досадно і скучно. Коли ж, уже, нарешті, ти 
будеш одержувать мої листи? 

Почуваю себе страшенно зтомленим. Дуже хочу хоч три-чотирі міся-
ці пожити на одному місці. 

Як же у тебе там, хороша? Не сердься на мене без потреби й без вини 
моєї — (скільки раз я вже писав це!) Чи одержала від матері гроші? Що 
думаєш робити далі? Пиши мені по такій адресі: Австрія, Лембергь. Вп. п. 
Лев Юркевич, Кадецька, 8, Львів (В середині «для В.»). 

Дуже змучений зараз біганиною по губернаторах, канцеляріях, поліці-
ях. Можеш собі уявити, як мене це повинно нервувати в моєму станови-
щі, — всі ці балачки з приставами, поліцместр [ами] і т. п.! Як переїду кор-
дон, зараз же сповіщу тебе.

Напиши, чи дістала 100 р. посланих тобі телеграфом від имени Лав-
рова. Обнімаю. В.»

Уже зі Львова Винниченко писав Люсі, очевидно, 6 жовтня, хоч по-
милково датував лист 6.XI.

«Ну, моя хороша, можу тобі написати про себе більш докладно. Я вже 
у Львові. Днів 4 шукав кватири, вимучився страшенно і нарешті наняв собі 
чудову хату. Це — малярське ательє зо всіма культурними зручностями. 
Ясне, велике, з електрикою, тихе — одним словом, таке помешкання, яко-
го я ще не мав. Дуже ним задоволений. Почуваю я себе теж далеко кра-
ще, ніж в Сухумі. До того краще, що якби тепер приїхав у Сухум (а не тоді), 
то не поставив би себе в таке становище, і ти не мала б розчарування. Ну, 
та це ще не головне. Коли моє почування буде таке й далі, і я зможу пра-
цювать, то я більш нічого зараз і бажать собі не можу. Про настрої свої 
ще не мав часу думати, навіть самих настроїв не було ще, бо цілими дня-
ми бігав по городу, шукаючи кватири. Думаю, що буду писать тобі тепер 
частіше. Ще раз скажу: якщо я не пишу, значить, почуваю себе погано, 
— тупо, мляво, байдуже до всього. Коли мені краще, я можу тоді почувати 
життя зо всіма його радощами й муками. Пам’ятай же раз на все, Люсю, і 
не муч мене докорами. Добре? 

Як же тобі, моя хороша? Чи вдалось хоч від хазяйки вирватись? 
Я не можу собі уявити, як ти викрутишся від неї, раз винна їй ще 130 р. Не-
вже Гольдмерштейн не пришле тих 75 p.? Що він пише про це? З радістю 
послав би тобі ще, але зараз не можу, бо набрався скрізь авансів стільки, 
що не знаю, коли од них визволюсь. Зараз позичаю у Левка, а йому я ви-
нен крім цього багато. Але як тобі дуже скрутно буде, то пиши, або на-
віть телеграфуй і я всі сили прикладу, щоб послати тобі щось. І ради бога, 
Люсю, не роби з того нічого, пам’ятай тільки, що цим я роблю собі при-
ємність (той самий егоїзм). Пиши, як зараз себе почуваєш. Коли б ти ви-
рвалась з тої ями! Хоч в Полтаву, до людей, до сякого-такого руху. Там, 
я певний, у тебе зараз же зміниться настрій, тебе привітають свої люди, 
те, що тепер здається страшним, покажеться маловажним. А головне, 
якби ти хоч на кілька місяців оддала кудись Олю, щоб могла спочити. Ну, 
та може ж це й можна буде. Насамперед вирватись із Сухума! Пиши, го-
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лубко хороша, які ти маєш зараз ресурси для цього. Моя адреса: Австрія, 
Львовъ. Вп. п. (то значить: «високоповажний пан») Н. Гірняк. Улиця Ябло-
ньовських, 44, Львів. 

Чекаю одповіді. Бувай здоров, моя славна. Зараз везуть мої меблі (тут 
мебель наймається окремо) треба установляти. Гаряче стискаю твої руки. 
Володя».

А 26 жовтня Винниченко писав:
«Не знаю, Люсю, що з тобою зараз діється. Послав тобі телеграму і 

все хотів написати та вагався, що саме писати. Правди про себе не хо-
тілось говорити, думав пройде та так і минеться. Але воно не проходить. 
А тут твій лист з проханням добути грошей. Грошей я не міг добути через 
те, що зараз тут ні в кого нема (у мене теж). Вдруге ще й через те, про що 
не хотів тобі писати. Річ в тім, що я, здається, або божеволію, або виду-
жую. Весь час у мене такі настрої й пережи вання, яких ще ніколи не було. 
Сьогодня мені трохи краще, і я можу ніби відчит собі дати. Передати тобі 
те, що переживаю, не можу зараз. Скажу коротко, що ніколи ні таких чуд-
них думок, ні почуваннь не мав. Коли справді збожеволію, то принаймні це 
для тебе не буде такою новиною. Але мені здається, що я, навпаки, зараз 
переживаю процес одужання, хоч і дуже чудний. Во всякому разі я зараз 
тільки собою занятий і то так в’яло, що деякі дні не вихожу навіть на обід. 
Боячись сам лишатись, покинув свою кватиру й переїхав до Левка. І зараз 
моя адреса така: Львів, Кадецька, 8 Володимиру Дедевичу. 

Левку я не кажу всього, бо не хочу, щоб знали, я й так усім і самому 
собі надокучив своєю хворобою. Отож, Люсю, не нарікай на мене ні за що. 
Пиши, як з тобою тепер. Боюсь, що цей лист не застане тебе в Сухумі. 
Міцно обнімаю тебе».

Люся в листі від 27 жовтня (знову вона датує листи старим стилем, 
а він — новим) просить простить її за телеграму, в якій питала, чи вишле 
їй гроші. Вона думала, що в нього все добре. «Твій лист, де ти пишеш, що 
перебрався до Левка, зробив на мене тяжке вражіння, я навіть переля-
калась, чи не починається нервова гарячка і дала телеграму Левкові. Що 
я пережила в ті дні, що не мала одповіді, я краще не буду і казать. Рідний 
мій, хороший, любий! Як болить серце за тебе! Яка мука свідомість того, 
що я не можу приїхать як би ти не заслаб. Але ти мені пиши все, все. Не хо-
вай від мене нічого. Що ти почуваєш? Чого боїшся сам лишатись? Воло-
дя, Володя, моя безмежно дорога істота, не розпускай себе, не піддавай-
ся настроям. Як вони чудні, якісь не звичайні, борись з ними і хоч чим не-
будь отволікай себе, бо так дійсно можно збожеволіть. Нам, неврастені-
кам, не так це важко. Як зараз тобі?»

Вона просить прислати твори для перекладів, хоче заробити грошей. 
Якщо має він 100 р. — хай пришле, вона потім відробить. На нього не об-
ражається, бо розуміє.

Ще в одному з попередніх листів Люся просила Винниченка пере-
слати квитанцію на закладений ланцюжок. У поштовій картці від 15 лис-
топада повідомляла, що ланцюжок можуть вислати тільки йому, як запла-
тить 5 р. і %. «Жалко таку річ та ще й Оліну за 6 р».

У листі без дат (на штемпелі Львова — 16.11.10, на штемпелі Суху-
мі — 7.11.10) Винниченко писав:

«Люсю, не прохаю навіть вибачення за моє мовчання. Воно мені само-
му не любе. Мовчу через те, що тупію і опускаюсь. Сам це почуваю й помі-
чаю за собою. Не писав би тобі про це, якби не знав, що будеш об’ясняти 
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моє мовчання иншими причинами. І пишу це тільки для того, щоб ти по-
прощалась з тим мною, якого знала раніше. Після Пятигорську я став па-
дать і падаю на власних очах. Я навіть сплю краще, меньче дратуюсь від 
дрібниць, але за це й не переживаю нічого більшого. Майже зо всіма сво-
їми знайомими і близькими помалу перестав листуватись і нікому нічого 
не пишу. І мені навіть не сумно від того, а цілком байдуже. Маю тільки ді-
лову корреспонденцію і, правду сказати, тільки радий тому, бо в одпові-
дях на ділові листи не треба себе силувати й видумувати ті почування, яких 
у мене немає. Пишу тобі щиро: раніше твоє становище викликало б в мене 
силу переживаннь, а тепер я тільки морщусь, що мене щось турбує й ви-
водить з мого тупо-спокійного стану. Раніше я випробував би всі средства, 
щоб добути тобі грошей, а тепер я не маю сил іти до когось і випрохувати 
(хоч іти майже нема до кого, бо всім винен і так). Мене навіть мало займає 
те, що я не дістаю своїх грошей. Розумію розумом, що це неохайність бра-
ти в Левка гроші, запозичатись і ставити його самого в скрутне становище, 
але я не можу навіть лайливого листа написати в Київ. 

Останніми часами у мене були надзвичайні болі в спині і діялось щось 
таке, чого я ніколи не переживав. Після того болі стали меньчі, але я стаю 
все тупіше і тупіше. Я не відчуваю ніяких потреб ні в музиці, ні в природі, 
мене не ворушать, як раніше, спомини, я не маю тоски і не тоскую за нею. 
Я — цілком задоволений своїми днями. Живу разом з Левком і весь день 
лежу на ліжку. В хаті тепло і тихо. Дні минають якось хутко й рівно. Ніку-
ди, навіть з товаришами в кафе не хожу. До женщин не тягне, а коли за-
хотілось раз і я пішов до простітутки, то мусів одмовитись, бо стало гид-
ко. Найгарніша женщина на улиці (чи де б не було) нічого в мені не ви-
кликає. Ріжні спомини, які раніше запалювали кров, здаються блідими й 
не цікави ми. 

Не знаю, чи довго це буде тягнутись, чи це мій уже нормальний стан 
надалі. Я виглядаю иноді досить свіжо, голова майже ніколи не болить, 
я часто й весело сміюсь смішному, жартую, як і всі. І повторяю, тільки ро-
зумом розумію, що щось не так і пишу про це, а не почуваю від того нія-
ких неприємних почувань. Казав мені пан (Є. Чикаленко. — Н. М.) про од-
ного свого знайомого, що з ним сталось таке саме, і він таким і до смер-
ті зостався. 

А чому ти не пишеш? Ображена на мене? 
Перекладів тобі не можу прислати, бо боюсь і за ті, що маю, що не при-

ймуть, даремно будеш працювати. Як ще «Ун. Бібл.» захоче видать того ав-
тора, то я тоді пришлю. Тільки я сумніваюсь й сам не рішаюсь його перекла-
дати, — наївний і мало цікавий. — Напиши ж, як ти устроїлась. Чому не по-
водишся з Гольдм[ерштейном] енергійніше? Треба ж тобі якось вибратись 
з Сухуму, хоча там тепер напевне краще, ніж десь у инчому місці. Ну, бувай, 
Люсю, пиши мені, поста раюсь одповідати швидче, але не ручаюсь. І не до-
рікай мені, я говорю цілком свідомо — попрощайсь з тим мною, якого зна-
ла. Я дуже змінився. Може, це й краще, не знаю, може це — хворість, теж 
не знаю, але того, що був, розумію, немає. Стискаю руку. В.»

13 грудня Люся, стурбована тривалим, за її мірками, мовчанням Вин-
ниченка, звернулась з листом до його друга Левка Юркевича з прохан-
ням повідомити, що з Володимиром Кириловичем (бо її дуже турбує) чи 
не сталося з ним чого поганого.

Люсін повний відчаю лист від 16 січня, очевидно, розминувся з цим 
листом Винниченка. Люся писала, що звертається до нього як до свого 
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товариша в останній раз. Її становище цілком безвихідне, всі відмо вили, 
і грошей ніде взяти, щоб виїхати з Сухумі або хоч би з пансіону, бо немає 
більше сил так принижуватися перед хазяйкою. Просить дістати грошей 
і переслати їх телеграфом. «Я тобі цього ніколи не забуду. Я можу покін-
чити з собою. Це не слова, Володя, і не боже вілля. Бо я здорова. Навіть 
нерви кращі, бо я лічилась водою. Я здорова, здатна і до праці, і до життя 
людина, мушу умирати, бо нема кому в скрутну хвилину протягнуть руку. 
Це ж чудовищно!»

Але цей лист, надісланий до Львова, Винниченка не застав, бо він ви-
їхав до Києва, і писав їй звідти в недатованому листі, що мав на поштово-
му штемпелі дату 8.1.11:

«Чи ти не хочеш мені одповідати, Люсю, чи мій лист зі Львова не застав 
тебе в Сухумі? Ждав-ждав у Київі одповіді від тебе і не дождався. Може, хо-
чеш одплатити мені моїм же? Дурные примеры заразительны. Але я все-
таки сподіваюсь, що ти мені одповіси. Я перед тобою ніби винен, що не ви-
куплено ще ланцюжок. Але вини моєї мало, бо в той час я не мав грошей і 
написав у Київ, щоб послали в Новорос[ійськ]. Але в Київі забули і тепер 
я тільки дізнався, що не послано. Але ти не турбуйся, він пропасти не може. 
Зараз я не посилаю грошей, бо не знаю, чи ти в Сухумі і чи можна писати 
в Новорос[ійськ], щоб переслали його тобі. І чи можуть вони тобі вислати? 

І друга невеличка справа. У тебе я лишив літом книжки одного добро-
дія, які ти обіщала вислати. Напиши, де ти зараз, я пришлю на пересил-
ку і ти вишли вже, будь ласка, книжки, бо той добродій турбується і хоче 
ними користуватись. 

Я зараз їду на тиждень в Москву рятувати свою повість, яку цензура 
конфіскує. Через це збірник «Землі» з нею й досі не вийшов, а я сижу весь 
час без грошей в такому паскудному становищі, в якому давно не був. Че-
рез цей проклятий гонорар я нажив собі стільки неприємностів, що кра-
ще б я зовсім його ніколи не сподівався мати! Як цензура сконфіс кує, то я 
таки його й не матиму, а тим часом весь час жив на його. Не знаю, чи що 
вийде з поїздки, а їхати мушу. Почуваю себе в Київі далеко краще, ніж 
у тому гнилому Львові. Тут справжня зима з фугами, морозами. Ну, біль-
ше не пишу, бо не знаю, чи й на се дістану відповідь. Одповідай, Люсю, 
на Київ (Б. Владимірская, 28, заведывающему конторой «Л.-Н. Вістника» 
в середині (для В.)). 

Напиши про себе все. Сподіваюсь, що по приїзді застану від тебе 
лист. У Київі потім буду днів два-три і їду знов закордон, а куди саме, ще 
не знаю. Міцно стискаю руку. Володя».

На кілька місяців листування Винниченка і Люсі переривається. При-
чиною цього були його переїзди, хвороби обох, але основним, мабуть, 
було те, що й у житті Люсі сталися певні пригоди (про них дізнаємося з її 
наступних листів), і на життєвому горизонті Володи мира Винниченка десь 
у цей час з’явилася Розалія Ліфшиць, його Коха, як пестливо називав він 
свою кохану дружину, з котрою навіки пов’язав своє життя. Днем одру-
ження вони вважали 28 березня 1911 року.

Про ці кардинальні зміни у своєму житті Винниченко повідомив Люсю 
через деякий час, а поки що відповів їй на лист, надісланий з Сухумі 6 квіт-
ня 1911 року. Люся писала, що втратила всяку надію мати про нього хоч 
звістку. «Двічі писала у Львів на ім’я Юркевича, щоб прислав його адресу. 
«Знов пишу, що твій лист і гроші одержала тоді, як була дуже хвора, трохи 
не померла і лежала в больниці. Нічого про себе писати не буду, не знаю, 
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кому попаде цей лист. Але тільки скажу одне: що я не маю слів, щоб ви-
словить свою подяку тобі за ті гроші, не знаю, щоб зо мною було, якби 
не вони. Щире, велике спасибі тобі, мій хороший друже!

Багато трапилось за цей час і як хочеться розказать тобі. Як часом 
рветься душа до тебе, як згадую тебе не таким як в останніх листах. Я ні-
коли, ніколи не забуду тебе. Нема і не буде людини, до котрої б я так гар-
но відносилась, як до тебе. Чи пам’ятаєш ти мене? Чи не лаєш за мовчан-
ня? Певно, лаєш. Але як знатимеш все, то зрозумієш. Де ти зараз, що з 
тобою? 

Я ничего не знаю. Я досі в Сухумі і хочу їхати в перших числах мая, як 
матиму спромогу. Вже 11/2 місяця на новій кватирі. Адресу подаю: Сухумь 
(Кавказ), Гора Чернявского, Дача Горбачева, Пансіон Зауэрь.

Якщо цей лист одержиш не швидко, то знай назавжди: як загубиш 
мене, то ти завжди можеш спитати у моєї товаришки Діни. Полтава, Ново-
Полтавская, дом Гулія, 84. Д. Н. Абрамовичь.

Як хочу знати все про тебе. Як твоє здоров’є. Пиши, хороший, як 
не забув мене зовсім.

Всім серцем вітаю тебе. Ах, як хочеться розсказати тобі пережите. 
Міцно стискаю твої руки. Люся».

Винниченко писав Люсі вже з Італії 11 травня 1911 року:
«Обізвалась-таки? А я думав, що навіть такої пам’яти про мене не ли-

шилось у тебе, як зараз. Я теж не знаю, чи знайде тебе цей лист. Твій мені 
тільки цими днями прислали, а в йому ти пишеш, що в початку мая хочеш 
виїхати з Сухума. Тож не буду багато розпису ватися. 

Я живу зараз в Італії, на Рів’єрі. Коли б ти читала українські газети, 
тобі було б відомо, що я дуже хворий був і мусів їхати до моря. А якби ти 
трошки меньче суб’єктивна була в своїх відносинах до других, якби хоч 
раз ввійшла в моє становище, то зрозуміла б, що останні мої листи були 
листи хворої людини. Звичайно, я не претендую на те, щоб подобатись 
людям за те тяжке, що я переживаю. Знаю, що хвора людина мусить бути 
самотною і для неї тільки краще, коли вона ховатиметься з тяжким сво-
їм од людей. Звірі в часи недуги залізають в найглухіші місця і там у само-
ті зализують свої рани. Нам треба б повчитись у звірів. Скільки хватає сил 
я й вчусь у них, на власнім досвіді бачучи, що це найкращий метод зберег-
ти своє самолюбіє. 

Ну та бог з ним. Що було, то було, а що є, то є. 
Так ти, значить, переживаєш те, про що я тобі не раз казав і від чого ти 

одхрещувалась, запевняючи, що не полюбиш більше нікого? Я все-таки 
знаю трошки людей і життя. О, я так їх иноді знаю, що мені скучно жити, 
передбачаючи все, що буде. І коли мені говорять, що люблять мене «без-
умно, до смерти, фатально» і т. д. (а мені ще й тепер це говорять) то я тіль-
ки про себе тихо посміхаюсь. І коли приходиться взять і роздерти таку лю-
бов, мені ні трішки її не жалко. Це вроді хвоста у ящірки, перерубай — че-
рез якийсь час новий виросте. І це гарно, це мусить так бути. Не мусить 
бути тільки непотрібних і легковажних слів про вічність. Вони — смішні й 
наївні. Ну, бувай, моя хороша, почуваю себе поганенько, не можу біль-
ше писати. Я тижнів через два-три виїжжаю звідси в друге місце Рів’єри, 
але мені листи пересилатимуть. Коли матимеш охоту й час, пиши на таку 
адресу: Италія. Ривьера.

Sign. N. Hirniak. — Cavi di Lavagna.
Liguria. Italia.
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На обидва твої листи до Левка я сам одповідав тобі. Значить, адресу 
мою ти знала. Навіщо ж на Левка переносити те, в чому він не винний. Чу-
дачка ти хороша! Обнімаю тебе сердечно. В.»

Люся — Винниченкові:
«Сухумь, 6-19/V-1911 р.
Сьогодня одержала твого листа і страшенно рада. Я вже не мала і на-

дії і рішуче не знала, до кого звернутись, щоб хоч довідатись, де ти і що з 
тобою. На два мої листи (один заказний) на ім’я Левка Юр[кевича] в Львів 
я не мала одповіді ні від нього, ні від тебе. І, розуміється, не знала тво-
єї адреси. Твій останній лист був той, що з грошима, в якому ти писав, що 
тижнів через два або три виїдеш, певно, в Італію. Я тобі і писала, що була 
хвора, а потім довго і писати не хотілось, мабуть, з місяць. Занадто вже 
погано себе почувала після хвороби. Навіщо жалітись? Тебе тільки дра-
тує це завжди. Володя, друже мій хороший, з чого ти вигадав, що я когось 
люблю? Хіба як я писала, що пережила багато чого, то це неодмінно лю-
бовь? Я б може і рада покохати — та не можу. Да, у мене був роман цей рік 
— це правда. Але це не була любов, ни з того боку, ні з другого. Там була 
страсть, і велика, а я, я не могла зостатись байдужою до цієї страсті. Одна 
свідомість того, що я могла внушити таку страсть — опьяняла мене. Не хо-
четься якось зараз писати про це, а хочеться написати тобі. Знаєш, Воло-
дя, ти завжди якось обвинувачуєш мене в тому, в чому я зовсім невинна. 
Хоч би, наприклад, в тому, що я не розуміла, що ти хворий. І ось шо, як ти 
мені не віриш, не віриш моїй щирості, то не треба зовсім тоді навіть і листу-
ватись, і треба тоді забути, що ми існуєм на світі. Мене це страшенно обра-
жає. Скільки раз я тобі писала, що я розумію, що ти хворий. Розумію, почу-
ваю це по твоїх листах, але зрозумій же і ти: як висловлюєш твоє гарне від-
ношення, пишеш тобі про свою безмежну ніжність до тебе, що свідомість 
того, що не можеш допо могти тобі в твоїй хворобі дає муку і т. д. і на ці лис-
ти тобі одповідають, що тобі цілком байдуже, щоб тобі не писано, що ти 
не реагируєш на мої слова (із за своєї же хвороби) — то як би це не розумів 
— розумом, а на душі, десь там, зостається осадок і якось гасне ніжність 
— все притупляється і зостається якийсь тупий біль. Не знаю — зрозумі-
ло це тобі? Потім завжди ти мене обвинувачуєш в якомусь субьективізмі. 
А мені здається, що рідко хто може так обьєктівно відноситись до всього, 
як я, навіть до самої себе. Це, Володя, не слова. Ти мусиш вірити, згадав-
ши хоч дитину. Людина, котра не могла б об’єктивно віднестись до вчинків 
других — не зрозуміла б так, як зрозуміла я. Правда, був час, коли я була 
божевільна. Там не було не розуміння, нічого, була самка, у котрої відняли 
дитину, була женщина, котрій сказали (хоч би із почуття злоби — перебіль-
шили) що тебе не любили, то була женщина і тільки, котра підвернулась під 
руку і т. д. — про це і згадувати не слід. Це була хвороба. Але я ж зрозуміла 
все, пережила, перестрадала в собі самій і цілком об’єктивно віднеслась 
до всього. Не розумів ти мене ніколи і певно так і буде на завжди. Газе-
ти української я не получаю і нічого, розуміється, не знаю. І від мови одви-
кла — правда, думаю по українськи, а ось і пишу мабуть так, що сором. Як 
це мені боляче. Ніколи, мабуть, не прийдеться жити серед свідомих укра-
їнців. — Хіба ти був чимсь хворий, окрім твоїх нервів? Чого ж хоч не напи-
сати? А тепер як? Ти нічого про себе не пишеш. Хоч би я, навіть, і люби-
ла кого, то хіба я можу забути тебе? Ех, Володя, Володя! Я багато думала 
про те, чи любила я дійсно кого-небудь в своєму житті? І скажу, що тіль-
ки тебе я любила. Бачиш, кажу: любила. Бо тепер вже того нема. Я люблю 
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тебе як товариша, друга, часами до безумія хочу ласки твоєї тихої, ніжної, 
хочеться пригорнутись до тебе і спочинуть душею, а страсті вже нема. Ти 
її сам убив. І тепер я вже добре розумію, що це не замерло, а умерло. Та 
я ж цього завжди і хотіла. Значить й нема того почуття, що було раніше. 
Якби ти любив мене, то я певна, цілком свідомо це кажу, що я б ніколи тебе 
не розлюбила, і як собака б була прив’язана до тебе. Можу також сказати, 
що те, що я тебе зустріла на своєму шляху, — було фатально для мене, бо 
я зовсім не та, що була раніше і ніколи мені не те що не забути, хіба забу-
ти можна? А просто повірити, що я здатна до чогось. У мене тепер полоса 
мраку і безнадійності, і боюсь, що лист буде занадто мрачний. 

Збираюсь їхати в Полтаву, чекаю одповіді: чи пришлють гроші на до-
рогу. Як пришлють, то 22-го (по нашому) виїду. Там не жду нічого хорошо-
го, просто жах бере при думці — що стільки тяжкого буде і до того не хо-
четься вже цього тяжкого, що я дуже часто думаю про смерть. Стомилась, 
Володіку. Одноманітне убоге життя, непріємності із-за грошей, убиває і 
енергію, і всяке бажання жити. Стара пісня! — скажеш. Да, це правда. Чи 
варто й писати? Але — як нема нічого хорошого? 

Що робиш ти? Як почуваєш себе? Я і не уявляю, де ця итальянська Рі-
вьєра. Гарно там? В Сухумі цей рік була така зіма, як тільки у нас на Укра-
їні буває. 

Що ж тобі написати про свій роман? 
Ти прямо не повіриш, як мені цей рік везло. В пансіоні було аж три пре-

тенденти на… моє тіло. Інакше сказати не можно. Починали, розумієть-
ся, з душі. 

Я ж перебралась туди в новий будинок — ти пам’ятаєш, з великими 
террасами. І не рада була. Хоч положим жилось веселіше, хоч нерви були 
приподняті завжди — і то все ж живеш, а не киснеш. 

Один — гімназист 8-го класса — 19 год. Гарненький, високий, струн-
кий, як тополь, цей дуже гарно до мене відносився і не дивлячись на те, 
що він від мене нічого не получив — ми розстались великими друзями. 
Другий маленький, поганенький полячок, котрий майже щодня приносив 
мені цвіти, майже завжди рози білі, котрі тут цвітуть в декабрі і ноябрі, і 
клав до ніг. Вся терраса потішалась над його ухажіваньєм. Були славні і 
женщини, два підростки дівчата, взагалі симпатична публіка. Третій: гар-
ний блондін, всьому пансіону він подобався. Скінчив Харьк[івський] уні-
версітет, дуже гарно співає і грає на роялі, навіть уроками музики і пінія 
жив, будучи студентом — взагалі цікава людина. Дуже гарні очі — голубі, 
як небо, великі. Ці очі прокляті більш всього мене і смущали. І знаєш, Во-
лодя, перший раз як я з ним знайомилась тільки, і він якось глибоко за-
глянув в глаза — я якось зразу почуяла, що щось буде. Цей не носив ні 
квіток, не ходив слідом, як гімназіст, а якось я завжди його почувала, хоч 
в корні було щось непріємне до нього. Не знаю, що його так привлекало 
в мені, у нього гарна жінка і двоє дітей. Жінки він не любе і завжди її обма-
нює — каже, що її тільки любе (це вона мені сама казала потім). А тоді ж 
я того не знала. Він проповідував «теорію моментов». 

При жінці ж, потім — ні згука про це. 
Але, Володя, я знаю добре, бачила, почувала, що до мене була 

справж ня страсть. Він ізвівся прямо. Мені, розуміється, приємно це і зга-
дати. Ти ж знаєш, як на себе дивлюсь і трудно мені вірити, що це я викли-
каю таке почуття. Він навіть бліднів, як я тільки входила на террасу. Я дов-
го була спокійна і бувало навмисне або стану близько біля нього, або тор-
каюсь, так у нього аж губи білі робляться. Їй-богу, не треба мене лаять 
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за це, ну приємно ж сознавать свою силу. Але йому дорого це обійшлось 
(у них же всіх туберкульоз, хоч на вигляд цього й сказати не можно). Та 
і я недешево росплатилась. Боролась довго, описувать не буду, колись 
обіщала тобі, як трапиться що-небудь подібне, то описать тобі. Не хочеть-
ся і якось непріємно. Захватала і мене його страсть (в корні то у мене була 
може й одна тільки фізіологія. Як я не душу в собі все, а полова потре-
ба ж сказується. Господи! Хочби состаритися швидче). Боролась я дов-
го, хоч і знала, що не поборю. Ах, Володя, його поцілуев я не забуду ніко-
ли! Вони мене і довели до того, що я в обморокі — отдалась. Трапилось 
це раз, через 2 дня вдруге, а через день у нього кровь горлом! От тобі й кі-
нець! З мене всяке як рукою зняло. 10 суток я не роздягаясь висиділа біля 
нього. Оля спала з горничною. Він лежав пластом. Чого я тільки не роби-
ла, мати б рідна так не ухажувала — як я. Добре, що я знала все, що тре-
ба робить, поки приїхав лікарь. За десять суток я не лягла і як тінь стала. 
Дала телеграму жінці. Боролась всіма средствами за кожну каплю кро-
ви во время приступів. Хоч було і приємно иноді. Всі сплять вночі, тільки 
він лежить в полубезсознательному состояніи, бо йому вприскували мор-
фій, і я біля нього. Чого тільки не переговорили за цей час. Але я не могла 
собі б і уявить, що у мене може бути знов страсть до нього, все погасло. 
Він мене не випускав і на хвилину з хати, боявся за своє життя страшен-
но і йому здавалось, що тільки я можу йому допомогти. Егоїст надзвичай-
ний. Що далі — не хочеться і згадувати. Приїхала жінка і от тут-то і сказав-
ся трус, і мерзкій. Він думав, що я зможу обманювати жінку. Розуміється, 
я все зробила, щоб жінка не дога далася. Як жінка ходила в город, то я зо-
ставалася з ним, бо він же лежав тижнів 4 в ліжку, і тоді він просе хоч руку 
на голову покласти. 

Вам, кажу, вредно — Ви хвилюєтесь, та й кажу, як жінка війде, то я 
руки не сніму. 

Ну, не хочу про це — тепер далі. Тижнів через 3 — кажу, що природа 
мені не подарувала і момента. 

Це як завжди. О предосторожностях ні він, ні я, розуміється, не ду-
мали. Бо це був як угар. От тоді, Володіку, я майже з ума зійшла. Що ро-
бить? Кімнати майже рядом. Жінка за мною слідом ходе. Противна жінка, 
більше на мужчину похожа, хоч і гарна лицем. Енергійна така, вона його 
на собі і женила прямо ще студентом 2-го курса, це мені мати розказува-
ла. Його батьки мені такі листи писали — що я плакала. Кланялись до зем-
лі за сина, що я його спасла (от якби знали, що було до того) і т. д. Мати 
приїзжала, так руки мені цілувала. Таке він про мене поросписував. Ну, 
однім словом, звелась я до ужаса і пішла до акушерки. А вона мене чуть 
на той світ не отправила, і я, істекая кровью, поїхала в больницю для опе-
рації. Була между жизнью і смертью. Дорогою ціною заплатила, як за-
вжди. Жінці видумала цілу історію. Погано було в больниці, бо там знайо-
мі лікарі, особливо один, пам’ятаєш, про його писала тобі. З ним ми й досі 
друзья. Коли-небудь напишу про ці відношення. Це духовне цілком. От і 
все. Як виїжжала я з Еллади, то він мені дав свою картку і сказав, що наза-
вжди зостанеться самий яркий, самий прекрасний спомин. 

Я думаю.
От у мене, то того нема. Тепер вони вже виїхали зовсім. Жінці я руки 

не подала на прощанье, та це вже друга зовсім була історія. І думать 
про них не хочу. Ненавижу трусів, ліцемірів проклятих. І не хочу більше 
про них. Обідно було так дорого платитись за поцілуй. Да, за поцілуй — бо 
то був хаос і нічого мені не дав. Та мені після тебе, ніхто і не дасть нічо-
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го. І не хочу більше нікого. Занадто дорого плачу за все. А інакше не умію. 
От тоді і люблю. Не можу я любити більше нікого. Та і не треба. У мене за-
вжди: драми, страданья і радість меркне. Як все життя мріяла, щоб мене 
хто небудь покохав, кому б я була безмежно дорога як людина. Страсть 
мені дають. Чого? — не розумію. Я ж негарна, а тепер ще й немолода. Ря-
дом же зо мною гарніші, молодчі. Не розумію. Та за цей час я так поста-
ріла, що тепер вже кінець. І щиро кажу: слава богу. Досить. Не хочу біль-
ше страсті. 

Чи згадуєш ти мене хоч коли небудь? Як буду рада, як напишеш 
про себе. Ти знаєш, як я дорожу твоїми листами, в якому б вони настрої 
не писались. Мені важно те, що ти мені пишеш, що тобі погано, я це ціню 
і розумію. А в гарному настрої ти всякому напишеш. Бувай здоров, хоро-
ший мій друже. Як була б рада, якби в Полтаві застала твого листа. Полта-
ва. Ново-Полтавская, д. Гулія, 84. Дине Наумовне Абрамовичъ без пере-
дачі, вона знатиме. Міцно стискаю руки. Люся».

Винниченко — Люсі:
«Avon 9/VI
Ти, мабуть, уже й надію загубила дістати від мене одповідь, Люсю? Ка-

юсь, обставини так мене замотали, що ніяк не міг вибрати відпо відного 
настрою, щоб тобі написати. Правда, каюсь я не дуже, бо знаю, що остан-
німи часами ти дуже легко обходишся без моїх листів. Ну, а все таки, десь 
цікаво знати, що зо мною? 

Зо мною трапились деякі річі, про які зараз писати не можу, бо… бо… 
такі обставини. Можливо, що з цього часу починається новий етап мого 
життя. Більше поки що нічого сказать не можу. 

Живу під Парижем, у тихому селі, в лісі Fonfenaiblean. Живу тихо, мир-
но і гарно. Дні минають в праці. Обробляю тепер для «Знанія» велику річ 
з емігрант ського життя. Робота займає майже весь час на дню. Ось в сю 
хвилину одірвався від неї, щоб побалакать з тобою. 

Бач, Люсю, мої слова потрохи справджуються. Ти вже кохала инчого, 
покохаєш іще. Коли ви розійшлись, то не через те, що ти не хотіла злитись 
з його життям, а що неможливо було. Такі натури, як ти, мусять рухатись, 
пережи вати. Як же зараз тобі живеться? Єсть якийсь новий «він»? Мрієш, 
палаєш, частуєш чайком і палко хапливо розмовляєш? Часто виника ють 
в моїй пам’яти минуле, пережите з тобою. І тихий, ніжний сум хвилює сер-
це, коли виникають картини хорошого. Картини темного не виникають, 
так краще і для них, і для мене. Був я на тих вулицях Парижа, де ми пере-
живали тяжке. Але не варто про це писати…

Пиши, хороша, про себе, як живеш тепер, що думаєш робити восени, 
як здоров’є твоє і Оліне. За кордон не думаєш їхати?

Ти, мабуть, живеш на селі українському, любому. Заздрю тобі. Тут гар-
но, але все таки чуже, не своє. Не знаю, що дав би, щоб походити десь 
біля степового, кроткого ставка з сивою од роси осокою і жур ливим оче-
ретом! 

Бачив я в Парижі Алекс[ея] Мих[айловича]. Дуже схуд і змарнів він. 
Тільки усмішка його приємна і ласкава зосталась, а очі, щоки позападали 
й зблідли. Живе все так само, жалування те саме і ті самі, мабуть, настрої 
й неудачі. Ну, бувай здорова. Пиши про себе, то й я писатиму. Моя адре-
са: N. Ніrniak, 23, avenue des Carosses Avon (Seine et Mame). — Обнімаю 
тебе і бажаю найкращого. В.»
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Уже з Полтави Люся писала Винниченкові:
«Чи пам’ятаєш ти, Володю, що я ще існую на світі? На мою картку, де 

я писала про смерть матері і прохала зараз же відповісти — ти не одіз-
вався. Не знаю твоєї адреси і пишу «на авось», бо думаю, що ти вже пере-
брався кудись в город. Сподіваюсь, що заказного листа перешлють. По-
віриш ти мені, як я тобі скажу, що пішла б навіть на компроміс для того, 
щоб побачитись з тобою і побалакати. Скільки раз бралась писать і кида-
ла перо. Хіба в листі скажеш те, що хочеш? Завжди виходе тільки, що я жа-
ліюсь на щось і тебе це дратує, бо обридло. Цілком зрозуміло. Але все ж 
таки, часом до одчаю хочеться побалакать з тобою. Тільки б ти зрозумів 
то, що робиться зо мною. Тільки, благаю, не думай, що гут якийсь «він». 
А то знов скажеш кохаю когось. Хіба ти всіх «женщин» кохав — що схо-
дився з ними? Ото ж так кохала і я того добродія в Сухумі. Та у мене на-
віть і пам’яти доброї не зосталось. Яка б я була щаслива, якби могла по-
кохати когось. Це ж і драма мого життя. Та річ не в тому зараз. Як писа-
ти, як не знаєш, чи одержиш цей лист? І я ж не знаю, як ти живеш зараз, 
що з тобою. Нічого ж не знаю. Можливо, що ти зовсім забув про мене і 
я тобі чужа. Якби не була чужою, то писав би про себе. Твоє життя зміни-
лось, писав ти, починається новий етап твого життя, а хіба я хоч що не-
будь знаю? Ти знаєш, бувають хвилини, коли мені до того хочеться поба-
чить тебе, хоч би навіть ти і подивився на мене, як на зовсім чужу люди-
ну — хай хоч ще, — що я ридаю, як безумна, від безсилля, що все одно ні-
чого не можу зробити для цього. Але як безумно хочеться написати хоч 
про свої думки, про свої тяжкі пере живання, про котрі нема кому сказати, 
бо «не верю больше я ни в дружбу, ни в любовь». 

Не вірю друз’ям! Розумієш, який це ужас. В одного тебе віри не загу-
била і ти далекий, і далеко.

Володя, хороший мій, Володя минулого, як хотілось би хоч запла кати 
біля тебе. Хай ти любиш когось, нехай я зовсім нічого не значу для тебе, але 
зараз як людина, людина минулого, переживша такі страшні муки, невже 
вмерла зовсім для тебе і не знайду в твоїй душі отклика. Невже, Володя? 

Не думай, що жаліюсь на самоту — ні. Я навіть хочу її. Так краще. 
Ах, Володю, помимо того, що на душі така осінь, так сумно і безнадій-

но, — на мене стільки сипляться всяких неприємностей, — що і казати со-
ром. Що я тебе прохаю, хороший: як одержиш цього листа, то дай мені те-
леграму, хоч одне слово. Це буде для мене хоч маленька радість, я її так 
давно не мала. І напиши зразу, хоч що-небудь, хоч не буде настроя — де-
кілька слів, щоб я знала, що з тобою і чи можу писать тобі. Я поки в Полта-
ві, а що буде далі, не знаю. Чекаю якогось чуда, котре вирве мене з тяжких 
обставин. До 20-го сентября (старого стіля) моя адреса (для телеграм): 
Пол тава. Дворянская гостинница, Гольдмерштейн, а для листів тільки ім’я 
і отчество прибавить. Після 20-го можливо переберусь, або виїду зовсім, 
то тоді на адресу приятельки, ти певно пам’ятаєш.

Як живеш, як здоров’я, я ж нічого, нічого не знаю. Якщо писатимеш 
про себе, то пиши краще заказним, щоб бути певною, що одержиш.

Ну бувай, хороший, і не забувай зовсім людини, для котрої ти був 
в житті «єдиним». 

Чекаю і телеграми, і листа, і сподіваюсь, що ти захочеш порадовать 
мене. Міцно стискаю твої руки. Люся».
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Нарешті, 28 вересня 1911 року Винниченко написав Люсі листа, ко-
трого вона чекала і боялася одержати.

«Хороша моя Люсю! Я не одповідав тобі того, що ждав від тебе обіця-
ного довгого листа. 

Чому ти думаєш, що я тебе забув? Навпаки, я часто тебе згадую, зга-
дую з теплою ласкою, з ніжністю. Цілком уявляю собі твоє тяжке станови-
ще і багато думав, як би тобі помогти. У мене є така думка: чи не могла б 
ти приїхати в Париж, повчитись тут півроку або більше якому ремеслу, як 
наприклад шляпочному або корсетному і потім очинити десь в Россії май-
стерню? З парижським діпломом, з твоїм великим естетичним смаком, з 
твоїм умінням з нічого зробити якусь річ, — ти могла б бути матеріально 
забезпеченою і незалежною. Не думаю, щоб тебе злякало бути «модист-
кою». Я знаю, як деякі медички в Парижі учились шляпному ремеслу і по-
тім цим піддержували себе в Россії поки не здобували практіку. От би тобі 
так! Але для цього потрібні гроші на перший час, поки не станеш на ноги. 
Це й незалежне діло й можна бути навіть художником в йому.

А чому ти гак гірко пишеш про друзів? Певне, вийшло якесь непоро-
зуміння? Бідна ти моя, як я собі уявляю твоє існування! Я часто говорю 
про тебе з своєю дружиною. Нарешті, я, Люсю, одружився. Дружина моя 
відповідає тим вимогам, які я завжди ставив своїй жінці. Вона — кінчає 
медичний факультет в Парижі, єврейка, але вчить укр[аїнську] мову і охо-
че згожується, щоб наша сім’я була українською. 

От це і є той новий стан в моєму життю. Як буде далі, я не знаю, але 
до сього часу я ні в чому не можу закинути своїй жінці. 

Коли б ти приїхала в Париж, ти мала б сім’ю, де тебе завжди радо і 
щиро вітали б. Я багато оповідав про тебе дружині, і ти їй подобаєшся. 
Вона, власне, й порадила мені запропонувати такий вихід для тебе. Хоче 
дуже з тобою зазнайомитись. Тепер я живу в селі під Парижем. Багато 
працюю, читаю і почуваю себе далеко краще, ніж раніше.

От і все, моя хороша. Часто хочу тебе бачить, хочу, щоб ти жила по-
близу і можна було жити як справжнім друзям. 

Та хто зна, чи буде це коли. Боюсь я, що ти наш план одкинеш, хоча б 
уже через те, що грошей у тебе нема і ти, певне, заплуталась знов у до-
вгах. Правда? Я б тобі поміг, та зараз мушу рятувати своїх батьків і братів 
(дві сім’ї в 18 душ, мають всього 20 р. на місяць. Уяви!) Які є вільні гроші, 
складаю для них, бо обіцяв їх вирятувати. Але поки що маю тільки 50 фр. 
Шукаю скрізь, але чи знайду. — Пиши, хороша моя, і вірь, що я зостався 
до тебе той же, що й був. Пиши ще сюди в Avon, я тут буду до 15.Х. Обні-
маю тебе сердечно. В.»

Люся відповіла йому 22 вересня 1911 року:
«Тільки що одержала твого листа і пишу під першим враженням. 

Може б і не слід?.. Але не можу мовчати. Не писала я тобі через те, що 
одержала від тебе телеграму (за котру дуже-дуже тобі вдячна), в котрій 
було: «посилаю листа». Я і ждала листа, і навіть турбувалась, що він про-
пав. Твій лист зробив на мене таке вражіння, що я якось аж зігнулась і 
на душі у мене такий ад — аж страшно за себе. Думаю, майже певна, що 
те, про що я тобі скажу, буде тобі боляче і викликає ворожість до мене, 
можливо, що ти зовсім викинеш мене з своєї душі, хоч би я там який ма-
ленький куточок не занімала. Зрозумій ти мене тільки, благаю тебе, і 
не думай, що це ревність. Звичайно, у мене викликає біль свідомість того, 
що ти для мене вже не будеш рідною, близькою людиною, маючи дру-
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жину. Про це нема чого балакать… це цілком зрозуміло і природно. Інак-
ше не може і бути. Мало-помалу людина, котра війде в твоє життя так, як 
туди ніхто не входив, займе там таке місце, що другим вже не буде. Цього 
я давно ждала і це викликає тільки сум і жалість до себе. Ще одного друга 
загубила. Це, Володіку, так завжди».

Люся намагається розібратись у своїх почуттях, бути об’єктивною але 
невимовний біль струмить між рядками її останнього листа до коханого 
Володіка:

«Що у тебе є людина дорога і близька, що ти її не називаєш женщи-
ною, як називав других, — а жінкою, дружиною — це не може бути непрі-
ємно, раз я люблю тебе як людину і від всього серця бажаю тобі щастя і 
спокія душевного. Як мущина — ти для мене в минулому, а для друга, то-
вариша я хочу тільки найкращого. Як боліла душа за тебе торік, як ти був 
хворий і як ти писав, що все ж таки ти самотний. 

Кажу все це щиро, запевнять не стану, хочеш — вірь. Що зробило та-
кий ад в моїй душі? — спитаєш ти. А те, що ти пишеш, що твоя жінка згожу-
ється, щоб ваша сім’я — була українською. І так, Володя: пишеш по рос-
сійськи, женився на єврейці — ти — українець. Вона згожується бути укра-
їнкою. І ти це кажеш. Згадай свого «Лію» — в «Дізгармонії». Хіба зробитись 
українкою можна? Можно полюбити, привязатись до всього українсько-
го — а зробитись нею не можно. Та ще для єврейки. Россіянка скоріше за-
буде, що вона россіянка, а єврейка — ніколи. А діти? Хіба моя Оля укра-
їнка? Хіба за це можна ручатись? А кровь? Хіба ти не віриш в це? Та і та, 
на котрій ти женився, — мусить бути дущою за тебе — так я думаю — вона 
і кровь свою передасть їм. Оля росла без батька єврея — росла зо мною, 
а вона єврейка — во всьому. Що б я не робила, як би я не боролась з тяж-
кими навіть для мене рисами, я не хочу чужу дитину, чужого для мене на-
рода, а вона все ж єврейка. Але про це ти думав, розуміється, і не думаю, 
щоб для тебе це не було компромисом. Прости за те, що кажу і дам тобі 
хоч хвилину тяжкого. Але, Володя, якби це не ти, а другий, а то ж тепер 
можно ждати, що ти і обвінчаєшся, як єврейка згожується бути українкою, 
то чого їй не бути і християнкою. Як можно мінять національність? Можно 
піти на компромис — і хреститись, а помінять національність — це немож-
ливо і не природно і я не вірю щирости — бо це неможливо! Вірю, що тебе 
кохають, кохають до самозабуття, вірю, що ти нарешті зустрів свій «ідеал» 
— навіть заздрю цьому. Це не часто трапляється. Всьому вірю, тільки одно 
мене зводе з ума: у тебе будуть діти? Інакше я не розумію слова «сім’я».

Усвідомлення цього найбільше збентежило душу Люсі, повернуло 
знову до пережитої трагедії. Адже він зможе мати дітей, а її дитина заги-
нула не без провини його та «Соні» і «Єлени». І на голову цих жінок з-під її 
пера знову сипляться прокляття:

«О, як я ненавиджу ту Соню! Як я проклинаю її! Як є правда на світі, 
у неї не повинно бути дітей. Є ж якась справедливість на світі. Інакше ж 
бути не може. Я не зла людина, а їй, проклятій, бажаю хоч на момент пе-
режить те, що переживала я — держать в руках мертву дитину! При дум-
ці про неї я теряю власть над собою і почуваю таку дику ненависть, таку 
жажду помсти, страшної помсти, що, здається, життя б отдала за те, щоб 
зробить їм страшне лихо! Я потеряла віру в людей, я з підозрінням відно-
шусь до всякої людини, я і досі не можу бачить маленьких хлопчиків. Мені 
скільки раз вже снилось, що я нашла Володіка і він виріс без мене, але 
протягає ручки до мене і я така безмежно щаслива… І прокидаюсь… І ці-
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лий день живу, пережи ваючи те, що було в Парижі. О, Володя, коли ж я за-
буду? А тепер знову все всколихнуло… Але, годі. 

Прощай, Володя, не кляни за цей лист, котрий дасть тобі страдания. 
Тобі гарно і ти хутко забудеш про нього. Мені гірше. Але певно і це по-
теряє остроту, і я, можливо, буду жда ти від тебе привітного слова. Дуже 
рада, що твоя жінка відноситься до мене гарно, дякую тобі за хорошу 
пам’ять. Що до твого плану — то він для мене не годиться. У мене і грошей 
не буде. Я іноді із-за рубля переживаю такі хвилини, що жити не хочеться. 
Де ж мені здобути стільки грошей. Та і головне, що це все ж буде, т. е. від-
крити магазін, комерційне предпріятіє? Ну, а ти ж мене знаєш? Я зовсім 
не здатна до цього і вилитіла б в трубу. Даремно б пропали гроші. Я не со-
ромлюсь ніякої праці і, можливо, що піду в сідєлки до туберку льозних. 
Це я умію. Забути зовсім про себе я можу. Олю я хочу на той рік віддати 
до консерваторії, як Гольдмерштейн згодиться платити за неї 200 кар. Він 
її зовсім не хоче знати — так мені і написав. Живу серед музикантів, навіть 
членом камерної музики, в мріях забуваю часом про дійсність, але час-
то не хочу зовсім жити. Потеряла життєспособність. Зтомилась від лиха. 
І нічого не хочу часами. А це буває часто. Вітаю тебе й твою жінку. Писа-
ти не буду, як не одержу від тебе листа. Якщо зможеш писати після цього 
листа, то пиши краще на адресу приятельки. Прощай! Люся».

На цьому листування Володимира Винниченка і Люсі Гольдмерш тейн 
обривається.

Пройшли роки і Винниченко згадав, мабуть, і досвід своїх відносин з 
Люсею, коли записував у щоденнику 5 квітня 1919 року роздуми з приво-
ду кохання і любови:

«Кохання — це зойк крови, це безумний, непереможний голод тіла, це 
наказ вічности, яка не допускає опору собі. Кохання саме себе пожирає, 
як вогонь, і, коли задоволене, лишає по собі нудний, сірий попіл.

Любов — це вростання, це просякнення до найтемніших куточків од-
ної істоти другою. Любов приходить пізно, за коханням, після його оргій, 
після жадних криків і лютого, дикого шепоту жаги. Вона ходить тихо, без-
шумно, з уважним поглядом, загадковою посмішкою. Кохан ня сліпе, дике, 
з поширеними ніздрями, скрюченими пальцями, наки дається на все, що 
може задовольнити. Кохати можна одночасно двох, трьох, пятьох, скільки 
вистачить сили тіла і вогню.

Любити одночасно можна тільки одного. Врости можна тільки в одну 
душу, і одна душа тільки може пройнять всю істоту до кінця…

Кохання є цвіт, з якого виростає рідкий овоч — любов. Без цвіту нема 
плоду, але цвіт не є плід, і не всякий цвіт перетворюється в плід. Тисячі ко-
хань обсипаються безплідними, усихають, не встигши розквітнути до зер-
на любови».

Володимир Винниченко зустрів у житті свою любов — Розалію Ліф-
шиць, але дітей у нього більше так і не було...

Н. Миронець
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«MEMENTO» В. ВИННИЧЕНКА:
ПЕРЕХРЕСТЯ ПОГЛЯДІВ

Володимир Винниченко, використавши «мандрівний» сюжет, 
не повторює своїх попередників сліпо. У нього — свої художні за-
вдання.

Художник Василь Кривенко — один із перших Винниченкових 
героїв, які декларують принцип «чесності з собою»! Щоправда, ро-
бить він це з допомогою дещо туманних (хоч і не позбавлених пате-
тики) формул. «Чесність з собою — це гармонія думок, почувань, до-
свіду, це — сила і цільність…».

Нагадуємо, для Винниченка «чесність з собою» — це те, що він 
хотів протиставити дисгармонії й лукавству.

ЗБОЧЕННЯ ПІД МАСКОЮ ІДЕЇ 
Досліджуючи нову мораль, яка передбачає боротьбу «проти тієї шка-

ралупи, в яку затиснуто людську душу», теоретизуючи з приводу існуван-
ня вільної особистості, В. Винниченко іноді дово дить своїх героїв до аб-
сурдних, з точки зору здорового глузду, вчинків. Найпарадоксальнішим 
серед творів, у яких розглядається «одна з характеристичних для Винни-
ченка тем — проблема особис того життя та тріюмфу біологічного чинника 
в людині» — є п’єса «Меmentо» (1909). С. Єфремов, відгукуючись на цей 
твір, гостро засудив філософсько-етичну ідею драми, стверджуючи, що 
«чес ність з собою», це «не що інше, як антигромадська мораль» та «зруч-
на ширма, за яку ховаються визнавці цієї моралі кожного разу, коли хо-
чуть допуститися нечесного діла».

Слід відзначити, що для драматурга-експериментатора, який у сво-
їх перших творах закладав програму своїх досліджень, «Меmеnto» — 
це логічне продовження засудженої Єфремовим (зауважу, критиком-
традиціоналістом), але хвилюючої для широкого євро пейського загалу 
концепції. Відчуваючи її недосконалість, яка ви разно простежується в ре-
зультатах попередніх художніх експери ментів, автор, який чесність з со-
бою прагне зробити принципом власного життя, ще раз перевіряє істин-
ність проголошуваної теорії. Цього разу в ситуаціях, які близькі до па-
тологічних. Якщо в «Щаблях життя» вбивство невиліковно хворої мате-
рі виправдо вується (?!) Мироном Антоновичем як вчинок, що позбавляє 
мук і саму матір і її дітей, то вбивство головним героєм драми Кривенком 
свого сина не можна виправдати жодним із законів. Хіба що законами ху-
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«Чесність з собою» — це його альтернатива політичному Праг-
матизмові, який не гребує будь-якими засобами для досяг нення по-
трібної політичної мети.

Отже, внутрішня гармонія — лад із самим собою, альтернатива 
лицемірному дотриманню заскорузлих і фальшивих приписів вет-
хої моралі. Принцип «чесності з собою», власне, передбачає цілко-
вите ігнорування моралі як регулятора поведінки людини в суспіль-
стві. Головне — ти сам, загальноприйнятими нормами моралі мож-
на знехтувати…

Але існуюча суспільна мораль — то лише один з об’єктів Кривен-
кового бунту. Є ще й другий — інстинкти. Апологет сили, він раз-
по-раз оголошує «темний сліпий інстинкт» деспотом, і, власне, ого-
лошує цьому «деспотові» війну. Відкидаючи старих богів і божків, 
художник Кривенко створює собі власного «божка»: ним для нього 
стає Принцип (ота сама «чесність з собою», помножена на бажання 
підкорити собі своє біологічне начало). І цей новий «божок» виявля-
ється жадібним і владним: він вимагає від Кривенка неабияких зу-
силь у поєдинку з самим собою задля тріумфування Принципу.

Кривенко заводить роман з Антоніною, проте крім плотських 
утіх та ідеї «вільного кохання» нічого іншого він обіцяти й не збира-

дожнього парадоксу, які, за переконанням Л. Мороз, є творчим методом 
Винниченка-драматурга (відзначу, що ця теза не заперечує експеримен-
тальності, як творчого методу письмен ника). Як зауважував С.  Єфремов, 
«Меmentо» — «це довершене осоромлення (…) «нової моралі», зроблене 
так бездоганно, що мимоволі закрадається думка — чи не містифікація це 
й чи не навмисне автор такої штуки доказав над своїм героєм, щоб вияви-
ти все убожество й безглуздя його моральної позиції». І аналіз драми до-
сить переконливо засвідчує справедливість останньої тези.

В. Винниченко головну увагу звертає на внутрішньо-психологічний 
конфлікт Василя Кривенка, який змушений вибирати між сповідуваним 
принципом «чесності з собою» й усвідомленням факту народження, а піс-
ля народження — і самого існування дити ни, якої він не бажає. Визначаль-
ну роль у творенні конфлікту займає Орися, яку з певністю можна назва-
ти одним з головних персонажів драми. Адже, якщо уважно простежити 
за ходом п’єси, то саме вона завдає нищівних ударів по принципах Кри-
венка. «Що, непохитність хитається? — їдко запитує Орися Кривенка вже 
на початку п’єси, після повідомлення про те, що у нього має з’явитися ди-
тина. — Ну, а що говорить чесність з собою про виховання дітей? Здаєть-
ся, так, щоб не давать громадянству калік? А для цього батьки, здаєть-
ся, повинні приготувати себе свідомо, постом, молитвою? Батьки повинні 
бути здоровими, любити одне одного? Так? Ну, значить у вас буде пречу-
дова, ідеальна дитина. Мабуть хлопчик буде… Ха-ха-ха!». Сарказм Орисі 
шокує Кривенка. Та й сама присутність жінки, в яку він був закоханий і яку 
покинув (знову ж таки через принципи), з болем відгукується в його серці. 
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ється. Дізнавшись, що Антоніна завагітніла, — дражниться: небажа-
на дитина («плювок життя», — каже про неї Кривенко) може зруй-
нувати його схему.

Художник Кривенко таким чином намагається залишитися вір-
ним своєму принципові «чесності з собою». Зусиллям волі, суто ра-
ціональними аргументами (мовляв новонароджений, вирісши, буде 
все одно нещасним) він сподівається перемогти «темний, сліпий, 
животний інстинкт» — материнський і батьківський. В Антоніні ж 
прокидається материнський інстинкт. І хоч Кривенко велить їй по-
збутися плоду, проте жінка не в силі цього зробити: «Я не вб’ю сво-
єї дитини…». Докори Кривенка щодо її «покірності темним інстинк-
там» викликають у неї незгоду («це великий інстинкт») і навіть зди-
вування, ледь приховане обурення Кривенком: «Що ти за бог такий, 
всезнаючий?».

Проте Кривенко, заклопотаний власними принципами, врешті-
решт, не обмежується докорами й переконуваннями. Він робить те, 
що й герої Мопассана та д’Аннунціо: виставляє голе немовля на хо-
лодний вітер — і воно незабаром помирає. Принцип, отже, бере гору 
над батьківським почуттям, яке ледь-ледь нагадало про себе, але 
в цій моторошній Кривенковій перемозі є й поразка. За торжество 

Ситуація, що склалася, кардинально змінює психічний стан головного ге-
роя від самовпевненості, з якою він прийшов у дім Антоніни, до невизна-
ченості і розгубленості.

Виявляється, саме Орися сприяла відмові Антоніни від аборту, аби 
побачити, як будуть рушитися принципи захисника нової моралі. «Як ви 
зразу не здогадались, чудачина ви, — говорить вона Кривенкові. — Прав-
да, я ловко підстроїла вам цю штуку?». Сцену, де колишня коханка мстить-
ся головному героєві, цілком можна каліфікувати як зав’язку внутрішньо-
психологічного конфлікту п’єси. В. Винниченко вибудовує його невідділь-
но від подієвого — конфлікту між Кривенком та Антоніною з приводу долі 
їхньої дитини.

Обидва конфлікти взаємодіють у п’єсі. Перший виявляється у тяжких 
шуканнях Кривенком виходу із своїх протиріч, другий — у непереверше-
них психологічних двобоях Кривенка та Орисі. Разом вони викликають гли-
боку кризу в стосунках між близькими колись людьми і ведуть до трагічної 
розв’язки: вбивства головним героєм свого сина.

Варто простежити за мотивами, що рухають Кривенка до злочину. 
У 1 розділі драми їдкий сарказм Орисі щодо Василевих принципів (відчу-
вається, що це продовження давньої дискусії, яка почалася задовго до по-
чатку дії п’єси), лише викликає сумніви в душі головного героя і приводить 
його, зрештою, до думки відібрати дитину після народження у матері і са-
мостійно її виховувати. Кривенко абсолютно переконаний, що мати дити-
ну і не жити з нею — неможливо. «Я хочу зробити її перш усього чесною 
з собою, — заявляє Кривенко, — хочу зробити вільною від старого, зай-
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голої ідеї, схеми, принципу заплачено життям безневинної малень-
кої людини. Її смерть — жахливий результат насилля схеми над жит-
тям.

Критики В. Винниченка не раз ототожнювали позицію автора з 
позицією його героїв типу Кривенка. Певні підстави для подібних 
«знаків рівності» можна відшукати в амбівалентному характері сто-
сунків Винниченка-письменника з персонажами його драм та ро-
манів. У «Memento» вони (стосунки) теж неоднозначні і навіть су-
перечливі. І все ж, художник Кривен ко, якого приголомшена смер-
тю дитини Антоніна називає «страховищем», справляє враження 
мізантропа і циніка, який зробив себе заложником власних «прин-
ципів». Вельми харак терними для розуміння пафосу «Memento» є 
репліки Орисі Вербівської, яка пересвідчується в тому, що насилля 
догми над життям може обернутися кривавою драмою. Емоційні 
інвективи цієї героїні (між іншим, есерки, «людини партії») з від-
стані часу виглядають як застереження, мимовільні пророкуван-
ня: «Та звідкіля, чорт вас забирай, знаєте, що життя піде по вашо-
му плану, по напряму вашого майбутнього?». І ще в тому ж ключі: 
«Які ви гидкі всі, принципіальні! Який чорт з ваших принципів, коли 
ви тільки рюмсаєте й мучитесь від них? Для чого ж вони тоді? Від 

вого, хочу скинути з душі її лахміття пережитків, які заважають вільно ру-
хатися. Хочу через те, що дитина — це я, продовжений в глиб будучого».

Діючи за законами «нової» драми, Винниченко не виявляє протибор-
ство головного героя прямо. Але зміна психологічних станів легко виявля-
ється в ремарках: «Кривенко ходить по хаті. Для чогось обтирає хусткою 
лоба, застібає й розстібає піджак; Кривенко, важко ступаючи, трохи згор-
бившись, ходить по хаті, зачіпає часом за меблі, зупиняється і понуро, су-
воро дивиться під ноги. Знову ходить, нетерпляче поглядаючи…» і т. п. (Ви-
ділення — С. М.). У такий спосіб драматург через зовнішні прояви домага-
ється розкриття внутрішнього конфлікту.

Разом з тим, автор значної уваги надає і відкритим формам конфлік-
ту, що найкраще виявляються у діалогах Кривенка та Антоніни. Це про-
тистояння двох принципів: чесності з собою, який не дозволяє Кривен-
кові бажати народження дитини, котра вино шувалася в умовах нервово-
сті, і нетерпимості батьків одне до одного («батько — неврастенік, а мати 
— неврастенічка, вагітність проходила в сльозах, драмах, замахах на са-
мовбивство…»), і природного інстинкту матері, яка, втративши надію 
перервати вагітність, бажає всім серцем виносити і народити цю дитину.

Батько у ситуації, що склалася, вбачає два виходи: знищити дитину 
після народження (!) або ж залишити її жити як mеmentо — постійне на-
гадування про порушення принципів (він впевнений, що нормальною ця 
дитина народитися не може). Як не страшно виглядають наміри персона-
жа, але в експерименті Винниченка — це єдиний шлях до виходу із психо-
логічної кризи, куди потрапила душа Кривенка. «Дитина — це насильство 
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всього відмовляються, женуть всяку радість, всього бояться, жалі-
ються… Во ім’я чого ж? Во ім’я якогось дальшого, майбутнього, яке, 
може, ніколи й не буде. Фу ти, дурниці!».

Принцип перемагає, але він же, принцип, і посоромлений у дра-
мі В. Винниченка. Варто наголосити лишень, що йдеться про небез-
пеку догм тих, хто сам себе уявляв перетворювачами життя, «новими 
людьми». У драмі «Memento» є чимало наївних з художнього боку ре-
чей (хоч би оті ремарки щодо «жагучих» пристрастей героїв: «дико», 
«скажено», «істерично»), але слід віддати належне Винниченковій 
чутливості щодо «бісівського» начала в душах і свідомості «перетво-
рювачів світу» — революціонерів, догматизм яких несе у собі загрозу 
самим основам життя. Винниченкового Кривенка є всі підстави назва-
ти фанатиком ідеї, принципу. «Викривлення всієї життєвої перспек-
тиви» під тиском idée fixe відбувається і в його випадку. Найбільш оче-
видна ознака цього «викривлення» — вбивство власної (небажаної!) 
дитини…

Є. Чикаленко. Щоденниковий запис 12 квітня 1909 року:
«Винниченко прислав до «Л.-Н. Вісника» драму «Memento» й про-

сив мене в рукопису прочитати її й написати йому свою щиру думку. 
Драма ця зробила на мене якнайгірше вражіння. В двох актах герой 

наді мною», — стверджує він. І тут же додає:  «може й у мене є батьківський 
інстинкт, може, й мені важко обижать його, але рабом його я не буду!». 
Є, щоправда, ще один вихід, який пропонує нещасна мати, — її самогуб-
ство. Але Кривенко не бажає такої жертви.

Тут слід сказати про те, що Антоніна — досить слабкий опонент Васи-
леві. Вона схильна швидше захищатись, ніж відстоювати свою позицію. Та 
й з точки зору художності, цей образ один з найслабших у п’єсі, незважа-
ючи на те, що Винниченко ставить жінку в центрі твору. Інакше, чим мож-
на пояснити те, що вона терпить, фактично заохочує знущання Кривен-
ка над її почуттями, — любов’ю, вагітністю, чи може схильністю до мазо-
хізму?!

Думаю, що єдиним поясненням може бути прагнення драматурга 
у слабкості героїні показати її силу. Адже єдине, чого може домогтися жін-
ка у її стані — це розчулити нападника. І це значною мірою вдається зро-
бити письменнику. Поведінка Антоніни разом з блискучими психологічни-
ми атаками Орисі поглиблюють кризу Кривенка. Є всі підстави говорити 
про перехід зовнішнього (подієвого) конфлікту у внутрішній (психо-
логічний). Найповніше результати останнього розкриваються драматур-
гом у ІІІ розділі п’єси, а точніше, у сцені з участю Кривенка та його друзів 
— Піддубного і Чупруна. Зміна стану Кривенка очевидна. На це вказують 
уже декорації до сцени, що на них акцентує увагу автор: «Посередині хати 
стіл, заставлений пляшками з вина, пива, горілки, склянки, тарілки, папір 
від закусок». І це при тому, що Кривенко «принципово» не п’є.
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умовляє свою колишню жінку зробити аборт, бо будуча дитина на-
певне буде дегенератом через те, що він і вона неврас теніки. Героїня 
не хоче, боїться, бо вже ходить на сьомому місяцю, але він загрожує, 
що вдушить дитину. Вона обурюється, загрожує йому тюр мою, ка-
торгою, тоді він, злякавшись, удає, що не зробить нічого, а тим часом 
в останній дії виставляє дитину на мороз у вікно, і дитина помирає.

Я в прикрих, навіть образливих виразах написав свою думку авто-
рові. Вже добре не пам’ятаю, що й писав, але коли прочитав того лис-
та в редакції, то всі сказали, що не слід його посилати, бо порвуться від-
носини між нами. Пам’ятаю, що писав про те, що це не художній твір, 
а публіцистика, одягнута в одежу красного письменства. Що правду 
Гоголь сказав: коли у нас з’явиться талановита людина, то або п’яниця 
непросипенна, або такі «рожі» (морди) корчить, що хоч святих винось. 
А ви, кажу, навіть і «рожі» корчите не оригінальні, бо ще спартанці ни-
щили хворих дітей, а у вікні простудив дитину Габріеле д’Анунціо, прав-
да, з іншого приводу.

Я певний був, що Винниченко навіки розсердиться на мене, але сьо-
годні я дістав від нього коротенького, листа, який і списую тут до-
слівно.

Як бачимо, нелегко даються Кривенкові ті «принципи». Та й авторо-
ві, який уважно стежить за поведінкою свого героя, не так просто пе-
реступити через найсвятіші людські почуття та головну із божих запові-
дей: не убий. Талановитий художник (а саме таким вважає себе Кривен-
ко) гірко страждає. Кульмінацією його почувань стає вчинок, якого ніхто, 
та й сам він досі, не чекав. Знищення тільки-но створеного шедевру під 
назвою «Майбутнє» переконує в тому, що ідеали та принципи Кривенка 
терплять поразку. Винниченкові, щоправда, вдається на деякий час при-
ховати його справжній стан: «Кривенко помалу бере ніж, ніби граючись 
ним, пробує, чи гострий. Потім ліниво встає (…). Якийсь мент непорушно 
стоїть, далі спокійно, в’яло підносить руку з ножем і помалу розрізає кар-
тину згори донизу. На губах чудна посмішка». Цей прийом можна умовно 
назвати маскуванням конфлікту. Проте глибока внутрішня криза героя 
не може довго залишатись «під маскою». «Майбутнє завжди малюється 
веселим…», — неначебто з апатією говорить Кривенко друзям, вкладаю-
чи в ці слова тільки йому відомий підтекст. Але тут же «несамовито, ска-
жено схоплюється з перекошеним люттю лицем, б’є кулаком об стіл, зва-
ливши пляшки додолу, і прутко ходить по кімнаті».

У цій сцені повною мірою виявляється уміння Винниченка зображу-
вати внутрішні порухи душі героїв, що дає можливість акторам показа-
ти їх на сцені. Таке поєднання психологізму зображення з динаміз-
мом акції є однією з особливостей драматургії В. Винниченка, його до-
сягненням у поетиці драми.
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«Бачите, Євгенію Харламповичу, я Вас слухаюсь і написав уже 
й професору, щоб п’єси не друкував. Знищу її. Я вірю Вам найбільше. 
Жалію дуже, що раніше не послав Вам і боюсь, що вже дана до дру-
ку й не можна взяти назад. На Вас не серджусь, навпаки дуже дякую 
за щи ре слово. Одповіді критикам писати. не буду. Постараюсь свій 
досвід і те, що бачу в житті, малювать без вкладання поученія. Так, 
може, і справді краще буде. Спробую. Упертості в мене немає, тіль-
ки починаю бачить, що мені треба виступать інакше. Послухаю Вас, 
подивлюсь».

Якби ж то справді він узявся за розум. Якби ж то він покинув 
про повідувати на всі лади бути «чесним з собою», а став «розумний 
з собою» і писав, не мудрствуючи лукаво.

У відповідь на цього листа я написав йому, що можна писати і 
не як «птичка божья», а як громадянин з виразною фізіономією; мож-
на, чи й треба навіть вкладати тенденцію, любу авторові, але треба 
це робити так, щоб твір був справді художній і по змісту, не тільки 
по назвиську; щоб він захоплював, цікавив читача, а не був нудотою. 
Якби він справді замість «Молоха», «Щаблів життя» і «Memento» 
написав ряд п’єс на кшталт, «Дни нашей жизни» Андрєєва, то ожи-
вив би наш театр, і сам жив би в достатках, а не на «жебрацькім» 

Певне заспокоєння в стан героя вносить Орися, яка таємно від Анто-
ніни приходить у його майстерню. Проте лише на деяку мить. Драматург 
відразу ж вдається до нагнітання психологічної напруги. Визначальна роль 
у цьому належить конфлікту. Цього разу нового підйому набуває конфлікт 
між Орисею та Кривенком з приводу принципів останнього. На запитання 
Орисі: «Важко жить, з принципами? Га?», — він, «глибоко зітхнувши», відпо-
відає: «Да, іноді не з медом… Іноді просто не знаєш уже, чи не ваша прав-
да, чи не краще слухать своїх хвилинних бажань, плювать на майбутнє». 
І ці хвилинні бажання на якийсь мент перемагають. Обійми Орисі, що роз-
крилися перед ним, на хвилину примушують забути про все. Але! «Прин-
цип» знову стає між ними. Хоча зупинитися Кривенкові дуже важко. Над-
то гарною жінкою є Орися, надто привабливою перспектива майбутнього 
з нею. Знову в ремарках з’являється протиборство почуттів героя: «Кри-
венко важко дихає, хватає її (Орисю) за руки, душить, тягне до себе, одпи-
хає, знов притягує». Слід зауважити, що у цій сцені В. Винниченко закладає 
підвалини майбутнього твору, де головною стане проблема митця і мис-
тецтва. Сніжинка з драми «Чорна Пантера і Білий Медвідь», яку письмен-
ник напише через два роки, так схожа на Орисю, з її бажанням дати людям 
красу. Кривенко утримається від близькості з Орисею (гадаю, досить штуч-
ний фінал сцени) — перемагає розсудливість-принцип. Конфліктна напру-
га в результаті помітно спадає.

Щоб зберегти динамізм твору, Винниченко тут же вводить в дію ма-
тір, котра прагне переконатися в тому, що Василь нічого не вдіє з дити-
ною після народження, — у ній живе підсвідомий страх за її долю. Цього 
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хлібі, як тепер. П’єси з життя, та лановито написані, навіть і укра-
їнські, можуть давати авторам добрий за робіток. Вдова К.-Карого 
за його п’єси відбирає щороку до 4 тисяч рублів, так само й Стариць-
ка та, певне, й Кропивницький».

У 1908 р. В. Винниченко ще не міг уявити в усьому масштабі на-
слідків «єресі утопізму» в російському її варіанті, але синдром «бі-
сівщини», що постає з фанатичного нав’язування життю якоїсь уто-
пічної схеми, з бажання «переробити» людину, він усе ж відчув…

Недарма ж Орися Вербівська назвала Кривенка з його страшну-
ватими «принципами» «героєм нашего времени». В моральних кон-
струкціях цього персонажа їй вбачався певний «знак доби».

Є. Чикаленко. Щоденниковий запис 20 січня 1910 року:
«Вчора, в понеділок, на журфіксі у мене читали нову п’єсу Винни-

ченка «Дорогу красі!»
Я раз у раз доводжу йому, що треба написати низку п’єс для сце-

ни, і тоді він матиме ренту, з якої й житиме, але він все «мудрствує 
лукаво»: пише п’єси, в яких тенденція не випливає з обставин живо-
го нату рального життя, а обставляється штучно видуманими об-
ставинами, а че рез те п’єси його роблять вражіння публіцистичних 

разу аргумент, висунутий Антоніною на противагу «принципам» Кривенка, 
досить вагомий: каторга, куди вона без вагань готова відправити батька, 
якщо той щось вдіє з дитиною.

Образ в’язниці, каторги, що раз у раз з’являтиметься в драматургії 
В. Винниченка («Базар», «Закон», «Гріх») є своєрідним символом обме-
ження свободи особистості. У даному випадку каторга може стати реаль-
ним фактом — покарою за зло, заподіяне дитині. Введення цього обра-
зу значно послаблює позиції Кривенка. У той же час, автор не уникає його 
символічності. Цього разу каторга — символ самопожертви за принципи 
(логіка характеру Кривенка переконує, що він, незважаючи на свої запев-
няння, готовий іти до кінця у здійсненні свого пекельного задуму). Разом з 
тим, нагадування Антоніни про невідступність у своєму рішенні від платити 
Василеві за можливий злочин («Без всякого жалю! Навіть на смерть!», — рі-
шуче заявляє жінка, від якої годі було чекати чогось подібного), ще більше 
поглиблює сумніви героя. Найпоказовішою в цьому плані є фінальна сце-
на III розділу. Припадаючи до знищеного полотна, Кривенко постає перед 
нами в новій іпостасі — стомленого від боротьби чоловіка, що прощаєть-
ся з найдорожчим в ім’я змодельованого ним же ідола — «чесності з со-
бою»: «Кривенко помалу повертається, деякий час задумливо стоїть, потім 
іде в куток, бере картину і ставить її на мольберт. Довго дивиться, нахиля-
ється, цілує й, припавши на неї, стомлено замирає».

На цьому драму можна було б і закінчити — все, що могли сказа-
ти і зробити герої, сказано і зроблено. Проте Винниченко не зупиняєть-
ся. Він, незважаючи ні на що, прагне довести істинність закладеної в твір 
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трактатів у діалогах, а не сценічних п’єс, а до того ще й нецензурні 
або з політичного боку, або з морального.

На такий же копил пошита і п’єса «Дорогу красі!»
Поет Остап пише надзвичайно гарні вірші, але не має за що їх на-

друкувати, навіть їсти не має чого і не має чим платити за кімнату 
в деше вих номерах.

В тих же номерах проживає з своєю сестрою безнадійний психіч-
нохворий, на якого сестра збирає гроші, щоб повезти його в загранич-
ну са наторію. Жінка Остапова проти його волі таємно бере ці гро-
ші і видає на них твори свого чоловіка. Книжка робить фурор, газе-
ти пишуть, що та кий талант народжується хіба раз у століт-
тя. Про близьких і знайомих і казати нічого: вони не знаходять слів 
для возвеличення поета.

Але коли довідались, на які гроші видано книжку, то мало не всі 
одноголосно признали вчинок неморальним, а коли Остап-поет по-
чав каятись у своєму вчинку, то його покинула й жінка, яка саме й 
орудува ла всією справою. Оце, в коротких словах, зміст п’єси.

Багато було дебатів з приводу п’єси, та й народу було багато — 
душ двадцять.

ідеї і спасти твір. Не можна сказати, що це йому вдається. IV розділ п’єси 
«Меmentо» — це один із найбільших прорахунків драматурга, у якому бо-
ротьба за логіку ідеї спотворює художність драми загалом і драматично-
го конфлікту зокрема. Слушною є характеристика М. Рудницького, який 
писав: «Увесь драматичний конфлікт потрібний Винниченкові на те, щоб 
звести бій над тезою, розв’язку якої приносить він найчастіше готову 
в кишені». Уже на рівні композиції розділ не схожий на попередні. Автор 
структурує його, поділивши на дві «картини». Це ще раз підкреслює не-
певність у творенні цієї частини твору — письменник кидається у крайно-
щі і порушує формальну цілісність драми.

Як же розвиваються події у драмі? Своєрідною зав’язкою в сюжеті 
IV розділу є сцена збирання Антоніни, Орисі та Бурчака до театру. Жінка 
вперше після народження сина виходить із дому. Малого Василька 
залишає на Пашу — свою подругу і компа ньйонку. Вона дуже хвилюється 
за дитину, боїться залишити без материнської турботи. Винниченко 
з великою любов’ю (спрацю вав таки природний інстинкт) зображує 
жінку-матір, яка піклується про свого малюка. Де й поділася її ненависть 
до Кривенка, котрий, за її словами, «дуже любить свого сина». Щоправда, 
«він всього два раза бачив його» (і це за два місяці!). Але, здається, 
материнське щастя осяяло все навколо неї і вона не хоче бачити жодного 
із потворних явищ у житті. Але вони існують. Причому там, де найменше 
чекає героїня.

Кривенко приходить навідати сина саме тоді, коли Антоніна з друзями 
покидає домівку. Цей випадок видається досить штучним. Автор вдаєть-
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Одні вітали Винниченка, як борця супроти старої моралі, інші 
дово дили, що така мораль виправдує крадіжку, експропріацію.

Перші завважали, що стара мораль велить підтримувати кволих, 
сла бих, а Винниченко проповідує нову мораль, по якій дорогу повинно 
дава ти красі та силі, і в тому його заслуга, але всі одноголосно призна-
ли, що п’єса несценічна і не матиме успіху на сцені.

М. К. Садовський сказав, що це не п’єса, а якась філософія.
Я доводив, що тенденція обставлена видуманими нежиттьовими 

фактами.
Авторові добре відомо, що для видання книжки не треба відразу 

всіх грошей, досить невеличкого задатку.
Книжка, яка зробила такий фурор, легко може знайти гуртового 

покупця з скидкою хоча б 50 %, то й нема потреби брати чужих гро-
шей на видання. Взагалі в п’єсі цій сила умисне вигаданого, аби тільки 
провести тенденцію.

Певне, й ця його п’єса не побачить сцени. А шкода!
В листі до мене він пише, що коли й ця п’єса не піде на сцені, то він 

зрікається вже писати п’єси, а буде писати тільки оповідання».
Історія з дитиною начебто прийшла до завершення. Проте в твор-

чості Володимира Винниченка вона мала нові продовження! Здаєть-

ся до містифікації (цілком у дусі «нової» драми). Інакше як пояснити такий 
збіг обставин, що сприяє виконанню Кривенком свого задуму (як бачимо, 
він не забував про нього ні на хвилину). І справді, мати, яка ніколи не за-
лишала маленького Василька, раптом погоджується йти до театру. Паша, 
яка ненавидить Кривенка, залишає його наодинці із сином. Та й сам зло-
чин, скоєний Кривенком, — він виставляє роздягнене маля на холодний 
вітер — видається малоймовірним. У конфлікт вступає, з одного боку, 
випадковість, з іншого — кидається у вічі ретельна продуманість. З точ-
ки зору кримінальної відповідальності, це майже ідеальний злочин, який 
не можна здійснити без відповідної підготовки. І єдине, в чому не мож-
на дорікнути Винниченкові, так це в умінні тонко розкривати психічні ста-
ни своїх персонажів (це уміння раз у раз рятує перші п’єси драматурга від 
повного провалу). Внутрішня боротьба Кривенка, результатом якої все ж 
таки стає його жахливий вчинок, повною мірою відбивається у ремарках. 
Кривенко «ходить по хаті, чудно поглядаючи на Пашу, розстібає й засті-
бає піджак, на лиці заховане хвилювання й боротьба»; «ходить, тре лоба»; 
«неспокійно ходить по хаті» і т. п.

Разом з тим, слід зазначити, що авторові не вистачає власне драма-
тургічних прийомів. І він вдається до вкраплення епічних. Так, довжелезна 
ремарка, яка розкриває стан Кривенка до, під час і після скоєння ним зло-
чину проти власної дитини, для читача є досить красномовною, для акто-
ра ж — досить складною для виконання. Зрештою, саме ця («німа») сцена 
і є кульмінацією в розвитку внутрішньо-психологічного конфлікту драми. 
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За рівнем психологічної напруги і сценічності, однією з найдоверше-
ніших з точки зору драматургічної техніки можна вважати другу «картину» 
IV розділу — сцену спасіння малого Василька від хвороби, спричиненої 
батьком. Автор домагається концентра ції уваги читача (глядача) за раху-
нок значного динамізму дії — усі персонажі, за винятком Кривенка, на-
магаються зробити щось для спасіння малюка. Але всі їх намагання мар-
ні — Василько помирає. Його смерть є кульмінацією драми.

Особливість п’єси «Меmentо» полягає у тому, що автор не подає 
розв’язки. Головний, подієвий конфлікт драми вичерпано. «Нема 
«mеmentо» уже», — говорить вбита горем Антоніна. Але трагедія значно 
глибша. Хто може виміряти біль у серці матері? А батько? Його вчинок по-
роджений боротьбою за чистоту принципу «чес ності з собою», але чи при-
меншує цей факт його горе? Автор зали шає нас наодинці з цими питання-
ми. Відповідь на них дає можли вість не лише зрозуміти дії Кривенка — їх 
важко назвати інакше, як патологічні, але й ще раз переконатися у без-
прецедентному в українській літературі прагненні автора «Меmentо» узго-
дити принцип «чесності з собою» з життям за будь-яку ціну. Причину не-
вдачі чергового драматичного експерименту В. Винниченка до сить точно 
пояснює Л. Мороз. «Річ не в принципі як такому, — пише вона, — а в лю-
дині, здатній у ситуації вибору робити кроки в напрямі до пекла…». Саме 
туди й скочується Василь Кривенко, перетво рюючись з «нормальної, на-
віть творчо обдарованої людини, на хо лоднокровного, патологічного 
вбивцю, що розправляється з абсо лютно беззахисним малям».

С. Михида

ся, він міг би повторити стосовно себе слова Фалька, героя рома-
ну С. Пшибишевського «Ноmо sapiens»: «Мене вбиває сама думка 
про те, що я навряд чи можу сам відчути безпосеред ньо страждання 
або ж насолоду, — все стає в мені літературою, чимось штучним…». 
Історія стосунків з Л. Гольдмерштейн озвалася й у романі В. Винни-
ченка «По-свій» (1912). Сюжет цього твору має досить велике відга-
луження, яке автор називає так: «Із записок Вадима Стельмашенка». 
Саме тут виринає вже знайо мий нам мотив небажаної дитини, влас-
не — відлуння капрійської історії. От тільки героїв своїх В. Винни-
ченко «поселив» не на екзотичному італійському острові, а в сибір-
ській глушині…
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Мусимо наголосити, що В. Винниченко викликав «грім і блис-
кавки» в українських часописах на свою адресу свідомо. Так ста-
лося зі скандальною п’єсою «Щаблі життя», опублікованою в кінці 
1907 року у збірнику «Дзвін». Очікуючи спровокованої ним самим 
гострої критики, Винниченко зізнавався у листі до К. Голіцинської: 
«Написав я п’єсу, Катре, і потерпаю тепер, бо зарані передбачаю ве-
лику лайку з боку нашої «мыслящей интелегенции». І не знаю, чи 
піддержить мене хто-небудь…».

Об’єктом нищівної критики стала життєва філософія централь-
ного персонажа п’єси «Щаблі життя» Мирона Купченка. В. Панчен-
ко виділяє в ній кілька принципових пунктів.

По-перше, Мирон Антонович відкидає «геть стару, лицемір-
ну буржуазну мораль». Герой з марксистською відвагою «розру-
бує» останню на дві половини, ігноруючи загальнолюдське, оскіль-
ки в основу поділу покладено сумнозвісний жорсткий принцип кла-
сової боротьби. Таким чином з’являються «мораль пануючих» (або 
«угнітателів») і пригноблених. Для соціаліста Мирона шлюб — ли-
цемірний, сім’я — «згнила давно», релігія з християнськими запові-
дями — вигідна багатіям, проституція — наслідок «рабського соці-
ального ладу», а проститутки, як частина пригнобленого класу, та-
кож потребують захисту, допустимою формою якого можуть бути 
профспілки і т. ін. «Роздушить, розметать ту шкарлупу, в яку затис-
нуто мою душу». Одкинуть все зайве, все, що оджило своє — ці та по-
дібні слова з уст Мирона звучать безліч разів і фокусують погляди і 
переконання героя.

По-друге, противагою старим заповідям є гасло «чесності з со-
бою». Означає воно внутрішню погодженість людини з самою со-
бою, лад і гармонію в душі: «Будь чесним з собою! Твій досвід, все 
твоє життя сказало тобі: «красти можна»? Так кради! Твоє життя 
сказало: «оддай себе ближнім»? Оддай! А не оддирай свого розуму 
від свого серця». Отже, за Мироном виходить що немає нічого осуд-



230

ного з погляду моралі, оскільки ти сам творець своєї моралі — інши-
ми словами, між думками, почуттями і вчинками не має бути ніякої 
суперечності, в житті дозволено все, що ти сам собі дозволиш. 

По-третє, поняття «радості» як ключового у позитивній програ-
мі Мирона. Саме «радощі життя» є тим смислом, який виправдовує 
різні способи досягнення мети. «Будь живим, здоровим, гарним ме-
теликом!» — радить Мирон Ані, в яку безтямно закоханий. Себто — 
живи у злагоді зі своєю природою, без озирання на лицемірну мо-
раль, бо «природу не замажеш в собі глиною моралі». «Любов тіла» 
має такі ж права, як і «любов душі», а «половий інстинкт» — джерело 
радості (насолоди). В Ані Мирон любить тіло, проте народжувати ді-
тей ладен тільки із жінкою, з якою може «сплести душу»

По-четверте. «Скверно все те, що руйнує життя…». А це і є 
для Мирона «рабський соціальний лад», однією з граней якого і є 
«мораль пануючих». Варто змінити лад — зміниться і людина: соці-
алістична заповідь «чесності з собою» стане запорукою радості як 
основи людського щастя.

«Слід зауважити — підбиває підсумки В. Панченко — що само-
му Мирону Антоновичу зовсім не легко дається реалізація його тео-
рії». Йому знайомі внутрішні конфлікти, оскільки «проклята, подла 
шкаралупа»… приросла й до нього. Герой «Щаблів життя» весь час 
експериментує, прагне, як Заратустра, подолати в собі людину, але 
врешті-решт усе закінчується якимось мученням душі, судомним во-
льовим зусиллям, внутрішньою боротьбою. «Шкаралупа» загально-
людської моралі не так легко піддається скасуванню. Можна було б 
сказати, що життя коригує «теорії», але ж у Винниченка все мерех-
тить, взаємозаперечується, розмивається»…

Сам автор з приводу «Щаблів життя» говорив таке: «…я взяв не-
існуючу людину, окремі риси якої я зустрічав у живих людей, ввів її 
в коло своїх почуттів та думок і змусив увійти з сими висновками 
в реальне, дійсне життя. Я написав п’єсу «Щаблі життя», де опи-
сав ті наслідки приложення сих висновків до оточуючого життя, які 
я почасти пережив сам і які з логічною необхідністю витікали зі ста-
ну речей».

Проте, велика лайка очікувана Винниченком, і справді не заба-
рилася. На початку 1908 р. в колючій рецензії на збірник «Дзвін» 
М. Гехтер (газета «Рада») назве «Щаблі життя» «торжественним гім-
ном проституції».
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С. Петлюра (соціал-демократичне «Слово») наголосив на шкід-
ливості самої теорії чесності з собою: «на таку мораль індивідуаліз-
му робочий клас не пристане».

Рішуче не прийняли п’єсу В. Винниченка Г. Хоткевич та Д. До-
рошенко, вважаючи її мистецькою та ідейною невдачею драматурга, 
«апотеозою самця та ще соціаліста».

У великій статті з характерною назвою «Літературний на-
мул» С. Єфремов дорікав авторові «Щаблів» за те, що він «ставить 
на п’єдестал» героя-манекена, особу «морально розперезану», «куль-
турного дикаря»: «З страшного протестанта проти міщанської мора-
лі виходить бліда фігура раба своїх власних, і зовсім не високої мар-
ки, інстинктів, не продуманого й не пережитого фразерства».

Власне, за те ж саме дорікали В. Винниченку й інші критики його 
п’єси. Своїми враженнями від зливи негативних закидів щодо скан-
дальності теми й надуманості проблематики, химерності образів, 
драматург ділився, як завжди, з Є. Чикаленком, захищаючи водно-
час своє право полемізувати і друкуватися:

«…Що ж до Ваших умов не писать нічого до «Р[ади]» в жанрі 
«Щаблів», то скажу, що ви робите негарно щодо мене, бо самі і ла-
єте мене, і висловлюєте свої погляди, а мені цього не даєте робить. 
Це — насильство. Як би ви не висловлювались самі, тоді мали б ще під-
ставу не дать мені висловитись. А вилаявши і навіть перекрутивши 
мої думки (устами Гехтерів), не даєте навіть оборонитись. Це не-
гарно. «Вістник» теж: зробив мені таку пропозицію. Я думаю, що на-
сильством важко кого-небудь переконати, або примусити мовчати. 

Що ж до крітіки, то її ще не було, була злякана лайка. Користного 
від неї мало і Вам, і мені. У нас тут цілий тиждень тяглась діскусія з 
приводу «Щаблів», і уваги Левка я вважаю далеко ціннішими, ніж Гех-
терів і Симонів, хоча Левко вже покаявся і відсахнувся від мене. «Мо-
гій вмістити да вмістить». 

До уваги і критики відношусь серйозно й уважно, без стороннос-
ти і бажання що б там не було довести своє. Але досі, мушу сказа-
ти, в моїх поглядах ще ніхто не міг мене збити. Чекаю Сергієвої стат-
ті, а потім уже буду всім відповідать. Чекаю телеграми. Всього най-
кращого».

На що Є. Чикаленко відверто й ґрунтовно відповів:
«…те ж саме і з вашими «Щаблями» вийшло, навіть в багато раз 

гірше, бо Ви дописались до абсурдів, до консепсів, які, як Ви кажете, 
порвали у Вас з людьми «щось близьке і тепле». Се Ви самі порвали, 
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а не хто інший. Ви не переносите негативного ставлення до Ваших 
творів, вони Вас обурюють, і Ви починаєте вороже дивитись на тих 
людей, що так критикують Ваші писання. […] Як-би критика одного-
лосно Вас росхвалила, а я не давав би місця Вашим писанням, то я був 
би не прав, тоді можна було обвинувачувати в тім, що я, користую-
чись своїм монопольним становищем, стісняю Вашу свободу, насилую 
Вас. Як-би я з вами принципіально був-би згоден, то я Вас піддержав-
би вопреки всьому загалу, як се вже й було, коли Ви виступили на пись-
менницьку дорогу. […] Я твердо вірю, що Ви вернетесь до художе-
ственного творчества. Тільки, ради Бога, откиньте злобу, упертість, 
пересильте Вашу стихійно-бурну вдачу і погляньте холодним оком. 
Всі Ваші критики (окрім, може, Петлюри) раз-у-раз до Вас відноси-
лись з любовію і навіть величались Вами. Принаймні, я сужу по собі».

        Можливо, саме цим пояснюється несподівано жваве зацікавлення 
столичного театрально-мистецького бомонду п’єсою В. Винни-
ченка. Перше видання «Жінок у творчості й житті» потрапило 
в коло зацікавлень киян (і навіть за межі України –до Казані!) 
завдяки рекомендаціям відомого художника і письменника О. Сур-
жавського – давнього знайомого, друга від юнацьких літ і земляка 
С. Колісника. Користуючись нагодою, автори проекту висловлю-
ють слово щирої вдячності Олександру Васильовичу за безкорис-
ливу популяризацію творчого набутку видатного краянина та її 
досліджень літературознавцями Кіровоградщини.

ЗАУВАГА УПОРЯДНИКА

Востаннє в Україні драма Володимира Винниченка «Щаблі 
життя» друкувалася 1929 року в Харківському видавництві «Рух» 
(Винниченко В. Твори: В 24 т. — Х.-К. : Рух, 1929. — Т. 9. — 191 с.). На 
сьогодні видання зберігається здебільшого у відділах рідкісної кни-
ги наукових бібліотек та приватних книгозбірнях. Навіть всесиль-
на Інтернет-мережа в даній ситуації, на жаль, не в змозі допомогти.
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ЩАБЛІ ЖИТТЯ

П’єса на чотири розділи
Д І Є В І  О С О Б И

Сидір Маркович
Акулина Автономовна — його жінка
Жорж
Аня
Зіна   

— їхні діти

Коко
Самуїл Автономович — брат Акул. Автон.
Мирон Антонович — вчитель Коко
Лука Антонович — його брат
Маруся — його сестра
Тишкевичка
Соня — її донька
Ольга — домашня хазяйка в Сидора Марковича
Дуняша — наймичка
Федір — прикажчик в економії Сидора Марковича

ХИТКА «ЧЕСНІСТЬ З СОБОЮ»
У драмі «Щаблі життя» (1907) В. Винниченко концентрує проблема-

тику, зменшує кількість персонажів, увиразнює образні характеристи-
ки. Помітним є прагнення письменника наблизити п’єсу до зразків «но-
вої» європейської драматургії: важливого значення він надає підтексто-
вим смислам, психологізм стає визначальною рисою твору. Проте ще 
рано говорити про зрілість В. Винниченка як майстра драматургічної фор-
ми. Перш за все, слід зазначити, що проблеми, які Винниченко досліджу-
вав у цій п’єсі, лише частково перевірені життям і не завжди базуються 
на об’єктивному життєвому матеріалі. «Щаблі життя» — це черговий (піс-
ля «Дизгармонії») експеримент над проблемами «нової» моралі. Цього 
разу автора цікавлять проблеми моральності вільного шлюбу, проститу-
ції, венеричних хвороб. Заглиблюється драматург і у проблему, яку можна 
сформулювати як «визначення місця слабкого у суспільстві». Драматург 
розкриває їх через конфлікт головного героя Мирона Антоновича Купчен-
ка, який є носієм теорії чесності з собою, з його оточенням (Аня, Соня, 

}
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
Дві кімнати, поділені стіною, в якій посередині двері. Ліва кімна-

та — їдальня з довгим столом, канапою, кріслом ка чалкою, буфе-
том и т. и. Права кімната — Мирона Антоновича, вбрана просто. Две-
рі в задній стіні у сіни.

Акулина Автономовна — суха, тоща жінка, в чор ному. Лице з 
дрібними рисами. Балака поганою російською мо вою. Вона й Ольга, 
поспішно, боязко прислухаючись, перекидають в кімнаті Мирона Ан-
тоновича всі речі, щось шукаючи.

Ольга (злісно). Ни одной прокламации даже! Хит рая гадость.
Акул. Автон (випрямляючись, завзято). Ну, я его все равно выживу 

отсюда. Не я буду!
В їдальню входить Сидір Маркович — товстенький, опецькуватий 

чоловік, з руденькою, круглою, кучерявою борідкою, маленькими, 
глибокими очима, які ніколи не стоять на місті й не дивляться на того, 
з ким він балакає. Одягнений просто, в чоботях, в вишиваній сороч-
ці. Балакає швидко, одривисто, повторяючи те саме слово кільки раз.

Сид. Марк. (гукає): Килю!.. Килю!..
Акул. Автон. (злякано). Ох, Сидор Маркович… Уходите!
Ольга (поспішно). Так вы прокламациями все таки… прокламаци-

ями пугните Сидора Марковича!.. Это лучше всего!
Акул. Автон. (випихаючи). Я уже знаю, как… Скорее.
Ольга поспішно виходить в двері, що в задній стіні. Акулина Авто-

номовна чіпляє пенсне і йде в їдальню.
Сид. Марк. (побачивши її). Ага! А обід скоро?.. Пора б уже… Пора.
Акул. Автон. (понуро). Скоро. Коко й Поли еще нет из гимназии.

Зіна), яке цієї теорії не приймає. Відзначимо, що цей конфлікт має як зо-
внішні (опозиція: Мирон — Аня, Мирон — Зіна, Соня), так і внутрішні вияви 
(Мирон: проголошення теорії чесності з собою — неможливість жити за її 
постулатами; Аня: бажання зрозуміти ідеї Мирона, «злити» їхні душі — не-
можливість сприйняти ці ідеї душею). Крім наскрізного, головного кон-
флікту у п’єсі прослідковується ряд мікроконфліктів — «Щаблі життя» теж 
можна назвати поліконфліктним твором. Назвемо їх: конфлікт «мужицтва 
і панства», який обслуговує опозиційна пара Акулина Автономовна — Си-
дір Маркович; конфлікт «батьки і діти» (Сидір Маркович і Акулина Автоно-
мовна — Аня, Зіна, Коко). Проте вони лише побіжно пов’язані з головним 
і служать автору в ті моменти, коли головний герой потрапляє у безвихідь 
і не має змоги втілити в життя проголошувані ідеї. Незважаючи на те, що 
події відбуваються під час революції 1905-1907 років, а на це вказують за-
ворушення в економії Сидора Марковича, соціально-політичний конфлікт 
у п’єсі фактично відсутній.
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Сид. Марк. Ага!.. Так-так… Ну, підождем… Не приходив Соколов-
ський?

Акул. Автон. Никого не было.
Сид. Марк. Ага, так-так… (Ходить по кімнаті й, щось міркуючи, по-

тира руки).
Акул. Автон. раптом сіда коло столу, схиля голову на руки й почи-

нає гірко плакать.
Сид. Марк. (зупиняючись, здивовано). От так!.. А що там таке?..
Акул. Автон. не одповіда й плаче.
Сид. Марк. (підходить ближче). Умгу! Значить, гро шей треба. 

Скільки? Ну, кажи. Та годі… двадцять? п’ятдесят?
Акул. Автон. Тебе только… (схлипуючи) гроши. Ты других причин 

для слез не знаєш.
Сид. Марк. Ага, так-так… Не треба? Ну, й добре, що грошей не тре-

ба… Добре… А чого ж?
Акул. Автон. Того, что наши дети… (Витирається й надіває пенс-

не). Образовывали их, учили, деньги на них клали, а из них мужики 
будут… Если б я зна ла, я б тебя и на порог не пустила, когда ты сва-
тался…

Сид. Марк. Ага, так-так… Не пустила б? А чого ж пускала?
Акул. Автон. Думала, что из тебя можно хох лацкий твой деготь 

выгнать… А ты как был мазе пою, так мазепою и остался.
Сид. Марк. (добродушно). Мазепою?
Акул. Автон. Перед благородными людьми стыд но показаться… 

Говорил мне папаша: «не выходи, ты дочь священника, из благород-
ной семьи»…

Отже, драма, незважаючи на свою різноплановість, підпорядкована 
автором єдиній меті: простежити на практиці дієвість вищезгаданої тео-
рії. В. Винниченко, який, як зазначалось, надзвичайно зацікавився нею, 
все ж не може беззастережно прийняти її за «правила гри» і піддає «лабо-
раторному аналізу» з метою перевірки на істинність. За словами С. Єфре-
мова, який Винниченкової «чесності з собою» не визнавав, «…чоловік, 
коли мучив читачів, то й сам дійсно не менше мучився од нерозгаданих 
загадок, які ставило йому життя: жагуче — це улюблене слово у Винни-
ченка — добивався він правди, допитливо — теж із його словника вираз — 
розплутував «дізгармонії» між сущим і тим, що повинно бути — і воно його 
боліло так, як і його героїв, що заплутувалися у несходимих суперечнос-
тях життя, й самого автора заплутуючи».

Аналіз п’єси дає можливість простежити «технологію» процесу до-
слідження автором морально-етичної доктрини «чесність з собою» 
на предмет її «якості» — тобто придатності до застосування в житті сус-
пільства.
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Сид. Марк. Ну, так, це вже знаю… Вже знаю… А я мужик, сви-
ня… Ну, та що?

Акул. Автон. А то, що я не хочу, щоб в на шем доме мужицкие по-
рядки были. Вот што! Я тебе не раз это говорила.

Сид. Марк. То заводь собі панські! Панські заводь, заводь. Завела 
ж уже, що ж тобі ще? Хіба я мішаю тобі?

Акул. Автон. Твои любимцы мешают. Шоб ты мне сегодня же рас-
считал твоего этого Купченка. Я не могу терпеть его в своем доме.

Сид. Марк. Ага! Знов таки про Купченка? Так-так…
Акул. Автон. Да, знов, знов. Шо это за дружба с ним такая? Чы он 

ровня Жоржику? Наймыт! Му жик. Пусть идет себе торговать з своею 
маткою на базар яблоками! А то, скажите, он мне будет тут детей ба-
ламутить. Я все свои силы кладу, штоб обшаровать мужицкую шку-
ру, з хорошими, благо родными домами знакомства держу, сколько 
денег на это убиваю, а тут какой то гевал догоры-ногами мне все это 
перевертает. Славная история! А отец семейства только и знает, шо 
свою эко номию. На что мне твоя экономия? Чы я с нее уважение й 
почет имею от хороших людей?

Сид. Марк. А то ж з чого? Може з твоїх оцих панснів?
Акул. Автон. «Панснів». Фе! Та научись ты правильно хоть одно 

слово по-благородному.
Сид. Марк. А чим же я не по-благородному говорю? (Сміється). 

Ото, хай його маму мордує… І то не так, і то не так…
Акул. Автон. Ну-да, смейся! Вот-вот… А тебе в экономию твои 

любимцы прокламации посылать будут. А ты смейся…
Сид. Марк. (серйозніше). Які прокламації?
Акул. Автон. А чего у тебя забастовка теперь?

Як вже зазначалося, головним героєм п’єси «Щаблі життя» є Мирон 
Антонович — революціонер, який нещодавно повернувся з в’язниці. Він 
живе в будинку Сидора Марковича — багатого поміщика — і заробляє 
на життя тим, що дає уроки Миколці (Коко) — його синові. Аня — донь-
ка Сидора Марковича — закохана в Мирона. Їхні стосунки є приводом 
для конфлікту між Акулиною Автономовною і Мироном. Цей конфлікт і є 
тим тлом, на якому В. Винниченко розробляє головну проблему. Її можна 
сформулювати так: чесність з собою як спосіб життя й думання.

Зав’язку конфлікту, у зовнішній схемі котрого відчутний легкий мело-
драматичний відтінок (багата дівчина закохується в бідного вчителя, а її 
батьки докладають усіх зусиль, щоб стати їм на перешкоді), спостеріга-
ємо вже на початку п’єси у сцені «обшуку» в кімнаті Мирона Антоновича. 
Економка Ольга і Акулина Автономовна порпаються в речах учителя, щоб 
виявити прокламації і таким чином дискредитувати його перед господа-
рем. «Ну я его все равно выживу отсюда. Не я буду!» — нахваляється Аку-
лина Автономовна.
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Сид. Марк. Так-так. А ти знаєш чого?
Акул. Антон. А я знаю. Это твой Мирон Ан тонович передает туда. 

А ти целуйся с ним. Знаем, чего он хочет. Ему хочется женить-
ся на Аньке та к своим рукам прибрать тебя и все твое состояние. 
От зятя приобретет себе!

Сид. Марк. А хороший зять був би… Молод чина. Хороший, хай 
його маму мордує…

Акул. Автон. Смейся, смейся. А они целуются себе. Все вже сме-
ются с нас. Шоб ты мне сегод ня ж выгнал его с нашего дому!

Сид. Марк. Хіба він погано вчить Коку?
Акул. Автон. Он мужичит его.
Сид. Марк. (серйозно). То не біда! I мужик чоло вік… Чоловік… 

Аби гроші. Авжеж… Як гроші, то й з мужиком ручкаються… Аби 
хлопця добре вчив… А грошей кидать на цих вчителів надоку чило 
мені. Надокучило. Вони в мене не з неба падають… Авжеж… Да-
вай обідать. Треба їхать… до губернатора. А прокламації — брехня… 
І без Мирона є такі, що кидають. Є. І ніхто не цілується з твоїми дочка-
ми. Раз-у-раз наговори на нього… Не вірю… Годі.

Акул. Автон. Ты, значит, так? Пусть, значит, сводит с розуму Аню? 
Пусть? Может в зятья еще сам попросиш его?

Сид. Марк. Аби гроші, то й попросив би… Авжеж…
Акул. Автон. Ну, конечно, тебе все «аби гроші», а там хоть з хамом, 

все равно. Мужик ты репаный. Когда вже я обскоблю тебя?!
Сидір Маркович починає мовчки сопти.
Акул. Автон. Двадцать лет я бьюсь с тобой. Через тебя, через тебя 

самого я не могу з благо родными домами компании водить. Стыдно 
пока заться с тобой! А ты еще детей паскудиш! Мур ло ты!

В. Винниченко не зупиняється на цьому і відразу ускладнює конфлікт, 
діючи за принципом нагнітання (безсумнівно, це повинно захопити гляда-
ча, якого драматург прагне тримати в постійній напрузі). Акулина Автоно-
мовна перебуває у конфлікті не лише з Мироном, а й із чоловіком — вихід-
цем з селянської сім’ї, який своєю підприємливістю досяг великих успі-
хів у господарюванні, зміг накопичити землю і став паном. Це дещо ви-
дозмінений Калитка. Винниченко робить його трохи привабливішим, хоча 
й залишає елементи комічності: бідний словниковий запас, зневажли-
ве ставлення до культури. Цікаво, що Сидір Маркович у Винниченка пев-
ною мірою національно свідомий. Саме тому йому й подобається Мирон 
Антонович, який говорить українською (для Акулини Автономовни — му-
жицькою), і цією ж мовою вчить їхнього сина. Опозиція Акулина Автоно-
мовна — Сидір Маркович породжує у п’єсі один із мікроконфліктів, який 
названо конфліктом «мужицтва і панства». «Думала, что из тебя можно 
хохлацкий твой деготь выгнать… А ты как был мазепою так мазепою 
и остался», — безперестанку твердить Акулина Автономовна чоловікові.



238

Сид. Марк. (скипівши, б’є кулаком по столі). A мoї гроші, гроші 
мої тобі не стидно їсти? Цить! Годі! Марш! Я тобі… Чортяка вас… 
маму мордує… Пани!.. «Не показуйсь»… Клопіт… Маму вашу мор-
дує. (Ходить прудко по хаті).

Акул. Автон. Ну, с мужиком ругаться не желаю! (Швидко й схви-
льовано виходить).

Сидір Маркович дзвонить у дзвінок, що стоїть на столі. Через 
якийсь мент входить Дуняша.

Сид. Марк. Нема Федора?
Дуняша. Нема, барин.
Сид. Марк. Ну, йди собі. А того… панича-вчи теля нема?
Дуняша. Тільки-що прийшли… Сказать, щоб прийшли?
Сид. Марк. Поклич. А як прийде Федір, пришли!
Дуняша виходить. Через якийсь час входить Мирон Антонович — 

білявий, в пенсне, з маленькою борідкою, в чорній косоворотці, рухи 
жваві, трохи поривчасті, на вустах завжди злегка насмішкувата по-
смішка.

Сид. Марк. (Сідаючи за стіл і тарабанячи пальцями). Драстуйте.
Мир. Антон. (весело). Доброго здоров’я. Хотіли бачить мене?
Сид. Марк. Авжеж… Бачить… Поговорить треба. Трохи побала-

кать.
Мир. Антон. сідає й мовчки дивиться на нього.
Сид. Марк. Тут на вас жаліються… Атож… жаліються… По-

рядки ви погані у нас заводите… По-мужицькому балакаєте… 
по-мужицькому.

Мир. Антон. Так. Ну?

Звичайно, для матері, яка прагне все поставити «на панську ногу», 
ускладнення у вигляді дружби сина Жоржа з Мироном Антоновичем, не-
гативний (з її точки зору) вплив на Миколку і, що найстрашніше, закоха-
ність Ані в учителя, який може стати потенційним претендентом на посаг, 
не приносять радості. «Знаешь, чего он хочет, — заявляє вона чоловіко-
ві. — Ему хочется жениться на Аньке та к своим рукам прибрать тебя и все 
твое состояние». Мати не може цього допустити.

Проте В. Винниченко не має на меті всі сили віддати розробці цього 
конфлікту, його цікавить ще одна проблема — батьки і діти. Її розв’язанню 
він присвячує частину 1 дії п’єси і розкриває через протистояння Жорж — 
батько, Аня — мати, Зіна — батьки. Опозиція «Сидір Маркович — Жорж», 
що породжена інфантильністю сина, його байдужістю до навколишньо-
го світу, з одного боку, і небажанням батька, який займає досить актив-
ну життєву позицію (нехай вона й виявляється в одному напрямку — гос-
подарюванні), змиритися з цим, з іншого. Протистояння не знаходить 
у п’єсі належного розвитку. Не довівши його до кульмінаційної гостроти, 
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Сид. Марк. (зиркає на нього). Прокламації до мене в економію од-
силаєте. Авжеж… Бунти… Забастовки…

Mир. Антон. Так… Ну?
Сид. Марк. Цілуєтесь з дочками.
Мир. Антон. Хм! Он як! І на це жаліються?
Сид. Марк. Жаліються… Так-так… Авжеж… Ну, та то хто його 

зна, говоріть собі як хоче те: чи по-панському, чи по-мужицькому 
— діло ваше. Атож… А я так скажу: щоб у мене в хаті проклама-
цій не було. Хай уже повна економія їх… Повна… А в хаті не хочу… 
Не хочу… Атож… От таке діло… І з дівчатами моїми не той… А не 
вгодно, то шукайте собі десь инше… Шукайте…

Мир. Антон. Так. Хто ж це вам усе казав?
Сид. Марк. Принесла галка на хвості. Атож… Летіла, я спіймав, та 

оце вам і кажу.
Мир. Антон. Та ну?! Ото яка галка! Ну, так і я ж вам скажу, що 

не все перепиняйте, що по воді пливе.
Сид. Марк. Ага, так-так… Щоб, бува, чого поганого не спіймати? 

Так-так, хай його маму мордує.
Мир. Антон. (встаючи). То це й усе?
Сид. Марк. Та так, що й усе… А замічу, звиняйте, за хвіст та на 

сонце.
Мир. Антон. (серйозно й злісно посміхнувшись). Бува, що сприсне 

рука з хвоста та в зуби попаде… Болітиме… Бувайте здорові!
Сид. Марк. Невже? (Задоволено сміється). Сідайте…
Мир. Антон. Треба йти вчитись.
Сид. Марк. Прокламації вчить? Атож… Сідайте, кажу…
Мирон Антонович, нехотя, стиснувши плечима, сідає.

письменник, котрий лише намітив проблему, легко її вирішує: Жорж після 
спроби самогубства, викликаної захворюванням на сифіліс, раптом «оду-
жує» духом. При цьому автор не вмотивовує такого несподіваного «онов-
лення» свого героя.

Опозиційна пара Акулина Автономовна — Аня також не породжує 
відкритого конфлікту у п’єсі, хоча саме на цьому прикладі В. Винничен-
ко яскраво показує прірву, що утворилася між світоглядними позиціями 
батьків і дітей. Найповніше ця думка виявляється в заключному діалозі 
1 дії п’єси. На зауваження матері: «Ты зачем к нему ходила?» (Аня саме ви-
йшла з кімнати Мирона), донька відповідає: «А вам яке діло? Хочу і йду!».

Певної напруги у стосунках з батьками додає Зіна, хоча серйоз-
ної уваги на її захоплення революційними теоріями вони не звертають. 
Уведення цього персонажа в п’єсу необхідне авторові як зовнішня опо-
зиція проголошуваній Мироном Антоновичем теорії «чесності з собою». 
В експерименті Винниченка дівчина виконує функцію прекрасного індика-
тора на її дієвість, адже вона досить молода, щоб бути традиційною в по-
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Сид. Марк. Так-так. (Раптово й зиркаючи). Ну, а з дочкою цілуєтесь?
Мир. Антон. (знехотя сміючись). Бачите, Сидоре Марковичу, ви 

хоч і хитрий, і розумний чоловік, а тільки зо мною я не радив би так 
балакати.

Сид. Марк. Умгу, хитрий? Так-так.. Як же я балакаю?
Мир. Антон. Ви краще балакайте так: от мені моя жінка сказала, 

щоб я тебе прогнав. Я тебе й хочу прогнать. На тобі гроші і йди собі з 
богом. Просто й не хитро і зразу все видно.

Сид. Марк. Ага… Ну, хоч і ви хитрий, а не вгадали…
Мир. Антон. Не знаю. А мені здається, що вгадав. Акулині Автоно-

мовні давно вже хочеться, щоб мене не було в вашому домі. От вона 
й викурює… А я не йду. Кожний свого добивається.

Сид. Марк. А ви ж чого добиваєтесь?
Мир. Антон. Та не того, чого боїться Акулина Автономовна.
Сид Марк. А вона ж чого боїться? (Не дивиться на Мирона Антоно-

вича й тарабанить пальцями).
Мир. Антон. (знов нехотя посміхається). Ви не знаєте?
Сид. Марк. Ні.
Мир. Антон. Хм! (Встаючи). Ну, то як же буде, Сидоре Марковичу? 

Мені треба знать, чи шукать мені де инше місце, чи ще можна тут по-
бути. Не церемоньтесь: ваша сила, ваше й право.

Сид. Марк. Умгу!.. Так… (Раптом). А ви знаєте, що за Аньою 
п’ятдесят тисяч приданого?

Мир. Антон. Ну, та що?
Сид. Марк. (неймовірно і пильно зиркаючи на нього). Знаєте?
Мир. Антон. Та що з того? (Сміється).
Сид. Марк. А за вас не оддам… Авжеж… Ні.

глядах на мораль, легко захоплюється найновішим і найреволюційнішим 
(чого варте її хитання від індивідуалізму до тероризму, на яке автор звер-
тає увагу в усіх чотирьох діях) і при цьому має досить тверезий розум.

Як бачимо, В. Винниченко вже на початку п’єси заторкнув чимало-
го кола проблем, характер яких можна легко визначити як проблеми ро-
динного життя. Автор намагається розв’язати їх через конфліктні ситуа-
ції, що показані вище. На перший погляд, складається враження, що саме 
ці проблеми захоплюють письменника і «Щаблі життя» є мало чи не тра-
диційною мелодрамою кінця XIX ст. Проте подальший аналіз твору пере-
конує, що це далеко не так. Діставши зав’язку в І дії, означені мікрокон-
флікти фактично не розвиваються в наступних, а видима розв’язка мело-
драматичного конфлікту, яка неначебто наступає в III дії, коли Акулина Ав-
тономовна випроваджує Мирона зі свого дому, позбавляючи так званого 
«впливу» на дітей, все ж таки не вирішує проблеми.

Та, власне кажучи, В. Винниченко і не прагнув до цього. Не заради ви-
вчення цих проблем писав свій твір драматург — йому потрібно ще раз 
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Мир. Антон. Я знаю.
Сид. Марк. (зиркаючи). Умгу.
Мир. Антон. А хотів би, то й без вас узяв би.
Сид. Марк. (швидко). Оттак? Умгу!… Так… Прок ламаціями году-

вали б?
Мир. Антон. Ну, Сидоре Марковичу, мені ні коли. Будемо балакать 

прямо. (Сідає). Ви — чоловік розумний. Поговоримо раз на все.
Сид. Марк. Поговоримо… Авжеж, поговоримо.
Мир. Антон. Ну, так от що: прокламацій я вам не підкидав і під-

кидать не збираюсь; приданого вашого не хочу. Живу у вас, бо 
добре платите. По-своєму, або, як каже Акулина Автономовна, 
по-мужицькому балакаю, бо так мені хочеться, і буду так балакать. 
Сина вашого вчу чесно і добре.

Сид. Марк. Так… Хм. (Хитро). А чого ж ви до биваєтесь?
Мир. Антон. Хм! А ви хіба нічого не добиваєтесь?
Сид. Марк. Хто його зна…
Мир. Антон. Кожний чоловік, Сидоре Марко вичу, чогось добива-

ється. Це вже так зроблена людина, що мусить чогось добиватись. Ви 
от до биваєтесь того, щоб землі більше було; Акулина Автономовна 
добивається, щоб зробити всю сем’ю вашу на руську, панську ногу; 
Федір, щоб побіль ше викрасти у вас. Один одного добивається, дру-
гий иншого; одного доб’ється, до другого тяг неться. Кожний чоло-
вік живе, як по драбині лізе, од одного щабля до іншого, од одної 
ціли до другої. У одного ціль на кінці драбини, у другого аби од ща-
бля до щабля, у того аж геть за драбиною. А все мусить лізти кожний. 
От і я собі лізу по драбині.

Сид. Марк. Так. А ціль аж за драбиною десь?

перевірити головні засади теорії «чесності з собою». Символом, який ілю-
стрував би цю теорію, він обирає один з найвищих щаблів на драбині жит-
тя. «Кожний чоловік, — говорить Мирон Антонович, — чогось добиваєть-
ся. Це так вже зроблена людина, що мусить чогось добиватись. (…) Кож-
ний чоловік живе, як по драбині лізе. Од одного щабля до другого, од од-
нієї ціли до другої. У одного ціль на кінці драбини, у другого аби од ща-
бля до щабля, а у того аж геть за драбиною. А все мусить лізти кожний».

Дати відповідь на питання: «наскільки моральні принципи доктрини 
«чесності з собою» придатні для практичного використання?» — головна 
мета досліду, який автор проводить у своїй творчій лабораторії. Проголо-
шення Мироном цих принципів породжує конфлікт з оточуючими у плані 
їх розуміння. У цьому конфлікті беруть участь передусім Мирон Антонович 
і Аня, яка розумом прагне збагнути, але душею не може сприйняти ідеї 
свого коханого. Мова йде про конфлікт між загальноприйнятими норма-
ми моралі, які вимагають законного одруження, вінчання в церкві та нор-
мами, що їх пропонує Мирон, коли можна зійтись і жити разом «на віру», 
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Мир. Антон. Далеко, звідси й не видно.
Сид. Марк. А як щаблі ламаються, хай йому маму мордує, тоді що? 

(Сміється).
Мир. Антон. (теж сміючись). Один зломиться, ха пайся за другий.
Сид. Марк. А як нема вже за що хапатись?
Мир. Антон. Значить, погана, коротка драбина. Треба, значить, 

таку собі драбину ставити, щоб і по смерти щаблів зосталося…
Сид. Марк. Так… А ви розумний чоловік. Ро зумний. Правду гово-

рите… Приятно побалакать.
Mиp. Антон. (встаючи, весело-іронічно). А рощитати, мовляв, все-

таки треба. Правда?
Сид. Марк. Я вас наймав сина вчить… Авжеж… Не будете вчить, 

не буду платить. А кому найма лись підкидать прокламації, хай той 
за це й платить…

Мир. Антон. Тобто як?
Сид. Марк. Та так… Не моє то діло… Може, то й є ваша драбина, 

чи щаблі. Моя одна, а ваша друга… Авжеж…
Мир. Антон. (нетерпляче). Та кажу ж, що…
Сид. Марк. (перебиваючи). І я ж кажу вам, що ме ні діла ні до чого 

нема, аби сина добре вчили. Ав жеж… А піймаю в економії, ноги 
переб’ю… Переб’ю… От і весь контракт.

Мир. Антон. А? Так? Добре.
Сид. Марк. Ну, а як добре, то й добре. Авжеж… А з дочкою не ці-

луйтесь, не пообідаєте… За цей щабель не хапайтесь, бо вломиться.
Мир. Антон. (посміхається). А що, як не вломиться?..
Сид. Марк. Уломиться. Важкий ви дуже на нього…

за умови взаємного кохання. Аня і Мирон розходяться й у поглядах на ко-
хання взагалі. Мирон вважає, що любов тіла і любов душі — це поняття од-
ного плану. «Да, — стверджує Мирон, — це є така ж сама любов, як і лю-
бов душі. І хто зна, яка з них дужча». Аня ж, продовжує лінію Ольги із «Диз-
гармонії». «Скотство, — говорить вона Миронові, коли той її милує. — Ми 
з тобою ще ні разу, здасться, не балакали, як товариші! Все… Фе, тільки 
тіло одне». Щоправда, образ Ані більш життєвий. Це вже не просто ілю-
страція авторської концепції, а жива людина, вихована в певних традиці-
ях. «А хіба тобі не приємно?» — запитує Мирон Аню. «А то не твоє діло!» 
— відповідає вона, підтверджуючи це припущення (Винниченкові вдаєть-
ся досить тонко передати психологію закоханої, але нерозбещеної дівчи-
ни). — Мало чого приємно… Просто стидно, ні разу не можемо побути 
удвох, щоб не… Фу».

Звичайно, для Ані, яка кохає Мирона, важко змиритися з тим, що він 
любить тільки її тіло, а не душу. А Винниченко ще більше нагнітає ситуацію, 
виголошуючи один за одним постулати досліджуваної теорії. При цьо-
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Входить Жорж. Одягнений в студентську тужурку і вишивану со-
рочку з стьожкою. Схожий на батька, кучеряве руде волосся й лице 
в ластовиннях. Ступає ліниво. Підхо дить до крісла-качалки й розва-
люється в ньому.

Жорж. Обідать скоро?
Сид. Марк. Скоро, скоро… (До Мирона Антоновича, показуючи на 

Жоржа). О! Оцей за щаблі не дуже хапається… Не дуже…
Жорж ліниво й трохи здивовано дивиться на Сидора Марковича.
Сид. Марк. (підходячи до нього й своїм звичаєм бігаю чи очима). 

Не хапаєшся? Га?.. Авжеж… Ну, кінчай, кінчай науку… Батькові під-
соблять будеш… Під соблять хіба їсти… Авжеж…

Жорж (позіхаючи). Всти-и-гну! Чого спішить?
Сид. Марк. Атож, атож… Не спіши, синку…
Входить Федір. Лице улесливе, масляне, ласкаве.
Сид. Марк. Ага!.. Ну, найшов?
Федір. Найшов, Сидоре Марковичу, найшов. Ужо старався так 

для вас, шо…
Сид. Марк. Добре, добре. Збирайся ж та катай у Лисий Кут. А я за-

втра виїжджаю з ротою салдат… Авжеж… З ротою… Кланяйся за-
бастовщикам. Клич побільше… Атож… Гулять будем.

Жорж. Що це, усмиреніє буде, тату?
Сид. Марк. Ні… так собі… Трошки пограємось… Вони грались, 

тепер я пограюсь. Кожний свого до бивається? Га? Хе-хе-хе… (Смі-
ється до Мирона Антоно вича).

Мирон Антонович пильно дивиться на них і посміхається.
Сид. Марк. Ага!.. Ну, катай, Федір… Катай.

му він постійно контролює своїх героїв, прагне до кінця випробувати їх. 
«Я тільки з тою людиною можу родить дітей, з якою справді можу сплес-
ти душу», — говорить Мирон Ані. У цих словах впізнаємо самого Вин-
ниченка. Проголошувані гасла є для нього нормою життя. Підтверджен-
ня цьому — уривок з листа В. Винниченка до Є. Чикаленка від 30 жовтня 
1911 року: «Женився я, себто зійшовся з тою женшиною, від котрої хочу 
мати дітей, вже більше як півроку, але до цього часу не міг нічого певного 
сказати, бо цей час був часом пробного шлюбу. Ми не знали одне одно-
го, не могли сказати, чи зможемо заснувати сім’ю. Тепер це більш-менш 
вияснилось. (…) Я хочу збудувати таку сім’ю, щоб вона відповідала 
своєму природньому призначенню, а не приписам моралі і законів. 
Я хочу, щоб вона давала мені і громадянству, в якому я живу, користь 
і благо».

Як бачимо, автор вимагає послідовності як від самого себе, так і від 
свого героя. Мирон, якого Винниченко «веде» за собою шляхом світо-
глядних шукань, повинен переконати Аню в тому, що його точка зору пра-
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Федір (мнучись). Я, бачите… Сидоре Марковичу… той… Не можу 
тепер їхати…

Сид. Марк. (зиркаючи на нього). Не обідав ще?.. Ага!.. Ну, пообі-
дай, пообідай…

Федір. Ні, я вже пообідав… Трудно мені тепер їхать… Як вам звіс-
но, хазяїне, у мене семейство… За таке жалування життя покласти… 
(Сидір Маркович починає сопти). Я, конешно, душу за вас готов по-
класти… Ну, коли ж… діти…

Сид. Марк. (спалахнувши). Геть! Марш!.. Не тре ба!.. Маму вашу 
мордує!.. Завтра рощот… Геть!..

Федір. От уже й рощот… Хіба ж я кажу, що не поїду?
Сид. Марк. Марш!
Федір. Простіть, Сидоре Марковичу… З дурного розуму ляпнув… 

Я вже поїду…
Сид. Марк. (остигаючи, швидко ходить по кімнаті). Маму вашу 

мордує… Хм!.. «Діти»… А в мене нема дітей? А мене не можуть 
убить? А мені хто приба вить? Маму вашу мордує… Іди, їдь!

Федір, уклонившись, хутко виходить.
Сидір Маркович хитає до Мирона Антоновича на двері, куди вий-

шов Федір.
Мир. Антон. (сміється). А бачите!
Сид. Марк. Атож… «Діти»… У всіх діти… І ось дитина. (Зупиняю-

чись коло Жоржа, який понуро хитається к качалці). Чого похнюпив-
ся?.. Га? Батька жалко?..

Жорж мовчить і понуро хитається.
Сид. Марк. (раптом звертаючись до Мирона Антоно вича). Ну, ви 

— розумний чоловік, чого мої діти нічого не добиваються?

вильна, адже його мета — бути чесним з собою. У Ані ж, на думку Миро-
на, цієї чесності немає. Саме в цьому причина конфлікту, або ж, за визна-
ченням Винниченка, дисгармонії. Причому Мирон безапеляційний у сво-
їх сентенціях: «Я більше можу цінить чорносотенця, який твердо переко-
наний, що революціонерів треба вішать, і віша їх, ніж того добродійно-
го осла, який каже, що давать милостиню погано і тут же з доброго сво-
го ідіотського серця дає її. Ти думаєш можна поважати тих революціоне-
рів, які роблять революцію на словах, а самі йдуть вінчатись? Гріш ціна 
їхній революції!». І тут же герой з великим запалом виголошує принци-
пи, за якими намагається жити: «Будь чесним з собою! Твій досвід, все 
твоє життя сказало тобі: «Красти можна»? Так кради! Твоє життя сказало: 
«Оддай себе ближнім»? Оддай! А не оддирай свого розуму від свого сер-
ця». Та навіть для героя, котрого автор поставив у такі жорсткі рамки, вну-
трішні протиріччя ще не вирішені. І він шукає вдячного слухача, який зро-
зумів би його. Знаючи, що Аня прагне цього, він, майже не зупиняючись, 
продовжує: «Роздушить, розметать ту шкаралупу, в яку затиснуто мою 
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Мир. Антон. Хм… А ви як думаєте?
Сид. Марк. Я питаю, а не думаю… Авжеж… (До Жоржа). Чого ти 

не добиваєшся?
Жорж. Чого ж мені добиватись?
Сид. Марк. (розводячи руками). От і все… Усе… Годі… І питать 

більше не треба… Авжеж. Не треба…
Жорж (ліниво). Чого ж мені добиватись, тату? Му жиків стрілять? 

Погане заняття…
Сид. Марк. Умгу! Погане? Та кого хоч стріляй. Кого хоч… Авжеж. 

Тільки не будь такою мамали ґою… Ходи, бігай… роби якесь діло…
Жорж. Нема ніякого діла. А видумувать не хо четься. Та вам що?
Сид. Марк. Дивиться погано. Погано… Атож. От і Мирон Антоно-

вич каже, що кожний свого добива ється. Авжеж. А хто не добива-
ється, той і не жи ве… Не живе. У кожного свій щабель довжен буть. 
(До Мирона Антоновича). Так я кажу?

Мир. Антон. (Посміхаючись). Так.
Входить Самуїл Автономович. Він у пальті, шарфі, калошах. Шия 

зав’язана білою хусткою. Лице здорове, чер воне, сам чоловік у тілі, 
чорнява борода.

Сид. Марк. А!.. Лантух хвороб!.. Драстуйте, драстуйте… (Лукаво). 
Чого ж це ви не роздягаєтесь?.. Атож… Душно.

Сам. Автон. (заклопотано). А, ні… Не можна роз дягатись… Про-
студиться можна. У вас тут, мабуть, сквозняки. (Озирається). Ну да, 
так і єсть. Ах, люди, люди! Сквозняки, то ж первий істочник всяких 
хвороб. А Киля де?

Сид. Марк. Десь по хазяйству.

душу. Одкинуть все зайве, все, що оджило своє. К чорту зайве! Чесним з 
собою. Оце мій щабель!».

Реакція Ані («нам потрібно розійтися (…) через те, що наші душі 
не сплетені. Ти правду сказав, ми любимо тільки тіло») наочно пока-
зує неготовність оточуючих до сприйняття «форсованої» Мироном «чес-
ності з собою». Та й у автора, здається, запас аргументів вичерпано. 
«Ну так що? — говорить Мирон, здивований і дещо приголомшений та-
кою відповіддю. — Так і будемо ж любити тіло. Воно таке ж цінне, як 
і душа! А полюбимо душі, матимемо право родить дітей». Саме у цій точ-
ці, яка є своєрідною кульмінацією даного конфліктного ходу (адже Мирон 
заторкнув за живе жінку, природним покликанням якої і є народження ди-
тини), В. Винниченко обриває діалог.

Прихід Луки Антоновича — брата Мирона — є зав’язкою ще одного 
мікроконфлікту, якими письменник заповнює свої перші п’єси, намагаю-
чись заінтригувати читача (глядача) як новизною, так і кількістю постав-
лених проблем. Цього разу автор вдається до розробки вже започатко-
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Сам. Автон. Хм!.. А мені б треба її… Тут відітє, такое дело, що я за-
був, — какого вона мені ре комендувала доктора од чахотки?

Сид. Марк. Та нащо вам дохтур той?
Сам. Автон. Як-то нащо? Хороший вопрос! Я ж кажу вам, що од-

пуск беру з своєї консисторії, лічиться поїду, а ви… (До Жоржа). За-
чини, голубчику, форточку. Сквозить страшенно. Так нема Килі? Хм!.. 
Присяду трохи…

Mирон Антонович весь час пильно дивиться на нього. Жорж ліни-
во зачиняє форточку і знов лягає в крісло.

Сид. Марк. Ну, а чахотка ваша як?
Сам. Автон. Та оце-ж хочу піти до того про фесора, чи дохтура, 

чорт його там зна. Поклич, сер це, Килю. Мені нєкада. (Кашля, потім 
плює собі на доло ні й пильно дивиться).

Сид. Марк. Умгу!.. А це ж уже для чого?
Сам. Автон. (заклопотано). Хм… Трудно разсмотрєть… Їх так 

не видно, ето надо в мікроскоп смотреть. (Щупає себе за груди). Нєт, 
зараз наче нічого. А утром встав і щось так… (Дивиться на долоню). 
А тут не вид но… (До Сидора Марковича). Мікроби… чахотні… Їду лі-
читься. (Витира долоню).

Сид. Марк. А що, Самуїле Автономовичу, якби нам сам бог сказав, 
що здоровісінькі… Скучно б вам стало? Га?

Сам. Автон. Сам бог мені нічого не може ска зать, голубчику, бо 
я сам чуствую, що я болєн.

Сид. Марк. Ага!.. Ну, а якби ви оце зразу ви дужали? Скучно б 
було? Га? То все-таки до прохвесура, до дохтура, туди-сюди… Кло-
поти все. Атож.

ваної в «Дизгармонії» проблеми місця слабкого в цьому світі. Практичне її 
вирішення ускладнюється тим життєвим матеріалом, який автор обирає 
для її ілюстрації. За словами Луки, їхня тяжко хвора мати вже не усвідом-
лює себе, кожний рух завдає їй нестерпного болю. Такий стан може три-
вати довгі роки. «Якби послав Бог смерть, — зауважує вбитий горем зне-
силений від безнадії Лука, — то лучче було б і для неї і для нас». Мирон, 
який прагне до абсолютної послідовності в думках і поведінці, підводить 
брата до страшної, шокуючої думки: вбити матір, позбавивши цим нелюд-
ських мук. Це викликає у Луки, котрий, як бачимо, в усьому покладається 
на волю божу, украй негативну реакцію. «Ти — ізверг. Ти… Ти — син?» — 
з гнівом, не знаходячи більше слів вигукує Лука».

Звичайно, Мирон не може бути байдужим до таких оцінок своїх по-
мислів. Та й для нього вони ще не є істиною. «Чесність з собою» такою ці-
ною викликає глибоку внутрішню кризу героя. Майстерність Винниченка-
психолога полягає в даному випадку в умінні тонко розкрити той внутріш-
ній конфлікт, що роздирає душу Мирона. Варто звернути увагу на ремар-
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Сам. Автон. Да, вам хорошо сміяться… Ох, на че ще десь скво-
зить?.. Ти зачинив, голубчику?

Жорж. Зачинив, зачинив.
Сам. Автон. Ох, щось… Ні. Піду я краще най ду Килю… До свіда-

нія… Руки не подаю, звиніть… (Виходить).
Сид. Марк. Ну, — ну, біжіть… біжіть. Хм… От і має собі заняття 

чоловік. І весело йому. Атож…
Мир. Антон. Да. Тепер у нього вже чахотка. А де ж рак дівся?
Сид. Марк. А рак надокучив… Авжеж. Надоку чив. А тепер чахот-

ка… Так і лізе собі по драбині. Од рака до чахотки… Од чахотки ще 
до чогось… Хоч погані, та є щаблі… (Несподівано, у Жоржів бік). А в 
кого їх нема, той, як мамалиґа в діжці, лежить у креслах. Атож… Як 
мамалиґа.

Жорж (ліниво посміхаючись). Аж поки не скисне?
Сид. Марк. Аж поки не викинуть у помийницю. Авжеж! (Серди-

то виходить).
Мирон Антонович, мовчки посміхнувшись, іде до себе, забачивши 

розгордіяш, здивовано зупиняється й озирається. Потім насмішкува-
то посміхається й прибирає. Прибравши, виходить в двері, що йдуть 
у сіни. В цей час в їдальню входить Зіна і Соня, обидві одягнені. Зіна 
— чорнява, нервова, жвава. Соня — гарненька блондинка, з живими, 
гостренькими рисами лиця.

Зіна. Вот он! Ну, вставай! Моментально. Ты! Идем с нами.
Соня. Здраствуй. Вставай, йдем!
Жорж (злякано, ліниво). Тю, тю… Та підождіть… Що таке? Куди 

ідьом?

ки, у яких найяскравіше він проглядається. Ось декілька прикладів, котрі 
підкреслюють мої міркування: «Мирон Антонович гнівно, з мукою кричить; 
Мирон Антонович з мукою…; Мирон Антонович машинально піднімає га-
манець і кладе на стіл. Потім дрижачими руками бере коробку й хоче зро-
бить цигарку. Руки йому дуже трусяться» і т. п.

Конфлікт між братами ускладнюється ще однією проблемою, яка по-
роджена хворобою матері. Лука повідомляє Мирона про те, що їх сестра 
Маруся змушена стати проституткою, щоб хоч якось її утримувати (гро-
шей, які постійно віддає для цього Мирон, не вистачає). Ця звістка шокує 
Мирона. Він не готовий сприйняти її. Не допомагає і чесність з собою. Ав-
тор вводить у дію Аню, яка цього разу потрібна Миронові для заспокоєн-
ня і одержання втраченої рівноваги. Ані вдається якоюсь мірою поверну-
ти Мирона до реалій життя. Тепер усі його помисли спрямовані на пошуки 
сестри, яку він збирається забрати з публічного дому.

Проте логіка авторської концепції і характеру героя вимагає від нього 
зображення боротьби за «нове» сприйняття дійсності, за «нову» мораль. 
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Зіна. Слушай, Жорж! Замечательно интересная лекция: «Инди-
видуализм и социальное движение». Читает Иванцов. Ах, какой он 
остроумный. Я зара нее в восторге… Вставай, одевайся!.. Индивиду-
ализм!.. Прелесть! Мне ужасно нравится их гордость, сила!.. Они та-
кие уверенные в себе. Не то, что наши эсдеки… Начинаю изучать ин-
дивидуалистов!

Соня. Ну, Жоржик!
Жорж. Хм!.. (Ліниво кривиться). Не хочеться щось мені.
Зіна. Фу, кислый!
Соня. Э! (Xaпa його й шарпає, сміючись трохи робле ним сміхом). 

Вставай! Долго с тобой церемониться. Ну?
Жорж. Ой! Ну, й що за народ такий.. Кудись спішать, летять. Ну, 

лекція… Що таке лекція? Про читав і нема… Їй-богу, не хочеться. 
Ідіть сами… А я собі полежу.

Соня. Фу, как не стыдно. Лежит і лежит. Разве тебе нечего боль-
ше делать?

Жорж. Їй-богу. Скучно щось делать. Ну, для чо го? Нема нічого ін-
тересного…

Соня. Как нема? Стараючись говорить з серйозністю. Я думаю, 
что такое дело, например, как бороться за народ… как Зина, напри-
мер… Это такое дело… (Погляда на Зіну). 

Зіна. (нетерпляче). А! Ты идешь или нет?
Жорж. (ліниво, винувато посміхаючись). Не хочеться, право. Ідіть 

самі.
Зіна. Ну, черт с ним! Пусть лежить. Идем, Соня, опоздаем. Коло-

да никчемная! (Виходить).
Соня. Идем, Жоржик, вставай.

І В. Винниченко сміливо береться за розробку проблеми моральності про-
ституції. Цей «крок» драматурга виявляє певну непослідовність головного 
героя у практичному втіленні проголошуваних гасел. Конфліктна лінія Ми-
рон — Лука — хвора мати, хоч і без належної розробки, але логічно, з точки 
зору Миронової «чесності з собою», завершується смертю матері: Мирон 
здійснив свій намір — позбавив її мук. (Думаю, що цей факт є яскравим 
прикладом використання письменником художніх засобів «нової» драми. 
Цей крок Мирона аж ніяк не можна сприймати як реальний. Скоріше всьо-
го це символічна картина, яка дозволяє довести істинність певної ідеї. До-
речно порівняти цю ситуацію з подібною у новелі М. Коцюбинського «Що 
записано в книгу життя»). А ось розгляд проблеми моральності проституції 
завдав відчутного удару по теорії, яку пропагував Мирон.

Автор майже весь II розділ драми присвячує її розробці, але всі його 
намагання виправдати існування проституції як позитивного явища, зво-
дяться нанівець. «Проституція, — заявляє Мирон Ані, Зіні та Соні, — 
є такий же корисний і злий інститут, як і всякий інший. Да, да (…), як і но-
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Жорж. Не хочу. Іди сюди… (Соня підходить. Жора обнімає її).
Жорж. Ну, Соня? (Зазира їй в очі). І сьогодні ні? Я прийду. Добре? 

Да? Соня!…
Соня, не згоджуючись, хита головою.
Жорж. Так таки й ні? Га? (Дуже цілує). Соня!
Соня. Нет, нет… Пока не обвенчаемся, ни-за-что. Ни-за-что!
Жорж. Та глупо ж! Хіба те, що ти походиш за попом кругом столи-

ка, важно для тебе?
Соня. Конечно. Иначе я не могу… Нет, нет, нет..
Жорж. Соня! Я ж не можу. Ну, понімаєш, не можу! Я ж жива лю-

дина… Я ж люблю тебе, Соня!
Соня. Нет, нет, и нет! Нужно терпеть. Пусти, меня ждет Зина… 

Зато будешь горячее любить.. Ну, пусти же, кто-нибудь войдет… А то 
бросишь еще до свадьби… Нет, нет!.. Пусти.

Жорж. Соня! Та півроку ще…
Соня. Ничего, подождешь… Ну, пусти же… Идут!
Входять Ольга і Мирон Антонович. Соня нахиля ється до грудей 

Жоржа, ніби розглядаючи його сорочку. Ольга пильно зирка на них, 
посміхається і йде до шафи.

Соня (підводячись). Ну, я иду. Не идешь? Ну, до свидания. Сегод-
ня вечером приду. (Виходить).

Мир. Антон. (байдуже-весело). Ольго Андріївно!
Ольга, що йшла до шафи, озирається.
Мир. Антон. Ви, часом, не знаете, чого це в мене у кімнаті такий 

розгордіяш, наче було з деся ток жандарів? 
Ольга (холодно). Я не сторож вашей комнати.

сильщик, банщик, лікар, наймит, поет і філософ. Чули?». Автор доводить 
конфлікт між протилежними сторонами до високої психологічної напру-
ги. Розпалюючись, Мирон одну за одною розтинає виразки експлуататор-
ського суспільства, закликаючи позбутись догм «моралі угнітателів». Про-
те кульмінація цього мікроконфлікту не приводить Мирона до перемоги, а, 
навпаки, засвідчує крах його ідеї. І цього разу піддослідний матеріал не ви-
тримує випробування на істинність. Миронова «чесність з собою» впира-
ється в реальне вирішення проблеми Марусі, яку він і не думає залиша-
ти в публічному домі, незважаючи на палкі теоретичні викладки. Примітно, 
що до розв’язки конфлікту приводить скромна, нерішуча Соня. Саме вона 
змогла досить легко протверезити абсолютно переконаного (як йому ви-
дається) у своїй правоті Мирона. Їй вистачає одного запитання: «Конечно, 
если честный труд, зачем же брать (з публічного дому) сестру?», щоб до-
вести, що «теория одно, а жизнь другое». Такий поворот виводить героя з 
рівноваги. Як зауважує письменник у ремарках, «Мирон Антонович мовчки 
приголомшено, дико дивиться перед себе».
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Мир. Антон. А мені здається, що сторож та ще й великий. (Смі-
ється).

Ольга. Ви, кажется, на что-то намекаете?
Мир. Антон. А ви як думаєте?
Ольга. Я не желаю понимать ваших намеков. (Виходить).
Мир. Антон. (сміється до Жоржа). Ви не бачили Ані?
Жорж. Не бачив. Мабуть, у себе.
Мир. Антон. Ні, нема, ходив. А ви все-таки вибирайте краще місце 

для поцілунків. А то сіли на роздоріжжі й цілуєтесь.
Жорж (з досадою). Е! Один чорт! Толку все одно мало…
Мир. Антон. (сміється). З поцілунків? Отуди к бісу.
Жорж. Не з поцілунків, а… зо всеї цеї єрунди. З женитьби моєї.
Мир. Антон. Чого ж єрунди?
Жорж. Та!..
Мир. Антон. Ви ж, здається, любите одне одного?..
Жорж. Та хто його зна…
Мир. Антон. Як-то «хто його зна»?
Жорж. Та розуміється. Якби вона справді люби ла, то не строїла б 

дурня… Понімаєте: півроку буде держать свій траур і… Неодмінно їй 
треба, щоб… А! Одним словом, єрунда і більш нічого. Якби люби ла, 
так наплювала б і на траур, і на вінчання… Все одно ж женюсь… Чого 
ж їй?

Мир. Антон. (з інтересом дивлячись на нього). Слу хайте: ви і ді-
тей будете мать?

Жорж (здивовано). Ну, розуміється! А що ж я мушу робить?
Мирон Антонович весело сміється.
Жорж. Чого ви смієтесь?

Не менше приголомшений і автор. Щоб якось зберегти п’єсу, він зму-
шений вводити в дію абсолютно нейтрального щодо головного драматич-
ного конфлікту персонажа — кумедного Самуїла Автономовича, з його 
вічними «хворобами». Цей хід має подвійний виграш для драматурга. По-
перше, він виводить ситуацію, що створилася із стану психологічного ва-
кууму — Мирон обеззброєний, і це ставить під загрозу весь твір, адже він 
тримається на протистоянні «Мирон — оточення» (розв’язка розглянуто-
го вище конфлікту означала б завершення п’єси, а це ж тільки кінець 2-го 
розділу). По-друге, розвінчує безапеляційність теорії «чесності з собою», 
яку автор перевіряє на істинність.

Друга думка видається тим більш правильною, коли прослідкуємо 
за реакцією тих, кому Мирон нав’язує свою морально-етичну концепцію. 
Крім Ані, яка любить Мирона, ніхто не сприймає його теорію. Постає пи-
тання: чим це пояснити? Відповідь на нього криється в особливостях пси-
хіки самого В. Винниченка. У перших своїх драмах він поставив питання, 
на які сам відповіді не знав, хоча й прагнув їх знайти. Експериментальний 
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Мир. Антон. Так.
Жорж. Та ні, їй-богу! Ці женщини просто ідіот ки, вони думають, що 

як їм легко сохранять своє ціломудріє, так і всякому. А побула б вона 
на мо єму місці і знала б тоді… Ви, понімаєте, що я тижня не можу 
бути без женщини… Ну, от не можу, та й годі!.. Ні, серйозно…

Мир. Антон. Я вам вірю.
Жорж. Просто не можу! Очевидно, організм уже звик… Хіба 

я коли думав про це? Перебирав собі всіх дівчат в економії і все! Ну, 
а тепер… Хотів би, може, чоловік пожить чесно, так чорта з два, трау-
ри якісь, вінчання… Глупо!

Мир. Антон. Да, становище не важне.
Жорж (злісно). І не то що не важне, а прямо, я вам говорю, подле 

становище! А ще требує, щоб до проституток не ходив. Дура чортова!
Mир. Антон. І ви й не ходите?
Жорж (не дивлячись на нього). Розуміється, не ходжу.
Мир. Антон. Хм! А як же ви?
Жорж. Та от… От так і живу.
Мир. Антон. Аскетом?.. Ну, неправда.
Жорж. От тобі, неправда. А що ж, по-вашому, треба ходить до про-

ституток?
Мир. Антон. (сміючись). Та розуміється! І ви ж ходите. Ну, призна-

йтесь по правді, ходите? Я не скажу Соні, не бійтесь. Ходите?
Жорж (нетвердо, дивлячись на нього). Ні, не ходжу.
Мир. Антон. Ну, значить, онанізмом занімаєтесь.
Жорж (сконфужено). Ну, що ви!..
Мир. Антон. (сміється). Ну да! Раз кажете, що не можете обійтись 

без женщини й тижня, значить, ви повинні ж якось задовольняти 

метод дослідження поставлених проблем допомагав у цьому. Але не за-
вжди, бо одержання позитивного результату (читай — доведення істин-
ності заявлених сентенцій) можливе лише за умови істинності закладеної 
в твір ідеї. У даному ж випадку проповідувана Мироном теорія «чесності з 
собою», що є стрижнем конфлікту п’єси, не витримує експериментальної 
перевірки. Ремарки, які супроводжують вищезгадану сцену, розкривають 
психічний стан Мирона, концепція котрого зазнає поразки. Ось, напри-
клад: «Мирон Антонович, напружено думаючи, стоїть. Раптом підводить 
голову, бажаючи щось сказать, але зараз же знову похнюплюється й ди-
виться кудись уперед; Мирон Антонович починає швидко ходить по кім-
наті, зупиняючись і скажено давлячи собі руки. Потім раптом зупиняється, 
сіда й понуро безсиліє». Спроба якось виправдати себе ні до чого не при-
водить, та й до того ж підкреслює безсилля героя. Останній засіб довес-
ти свою правоту (відзначимо, хоча б самому собі) — знайти вдячного слу-
хача. Саме такою людиною завжди була для нього Аня (згадаємо, як в кін-
ці першої дії вона говорить: «Ах, Мироне, я ж хочу сплести наші душі…»). 
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свою потребу? Инакше ви повинні захворіти. А ви, слава богу, на хво-
рого не похож!.. Та й чого ви конфузитесь? Ходите? Ну, то й ходіть 
собі на здоров’я. Всі хо дять. Не вірте, серце, тим, що кажуть, ніби 
не ходять. Брешуть.

Жорж. Ну, положим, є такі, що не ходять. Ідейні, серйозні люди, 
ті не позволять собі…

Мир. Антон. А ідейні люди — не люди?
Жорж. Ну!.. Розуміється…
Мир. Антон. Ото ж бо й є! А раз люди, то мають і всі людські ін-

стинкти.
Жорж (з інтересом). Ну, і революціонери ходять?
Мир. Антон. (сміється). Ходять.
Жорж (з жадним інтересом). Оті, що в тюрмах сидять, на барика-

дах… І ті?
Мир. Антон. І ті.
Жорж (задоволено сміється). Та не може буть!
Mиp. Антон. (з цікавістю дивлячись на нього). Чого ж не може 

буть? Ну, а що ж робить їм, як женитись не можуть?
Жорж. Та воно, положим, правда… От, сукиного сина, штука! 

Та ні, ви правду кажете?
Мир. Антон. От комік! Hy дa, правду.
Жорж. І ви ходите?
Мир. Антон. I я ходжу.
Жорж. І нічого?
Мир. Антон. Як то «нічого»?
Жорж. Ну, й не стидно, не мучить совість?
Мир. Антон. (сміється). Не мучить.

Але цього разу, залишившись один на один з нею, Мирон зустрічає різ-
ку опозицію своїм думкам. «Ах, Мироне, — говорить йому Аня, — ти стра-
шенно… Я не знаю, у тебе все так просто. Я не розумію тебе. Матір мож-
на убить, проституція заслужує уваженія, сифіліс, як і всяка хвороба… 
В тебе нема ні порока, ні поезії, ні етики…». Миронові нічого на це ска-
зати, адже він розуміє правоту дівчини. Але це суперечить його принци-
пам. А це викликає душевні муки. «Знаєш, від якого злочинства найбіль-
ше страждання?» — запитує він у Ані. І тут же відповідає: «Від злочинства 
проти себе, проти своїх законів… Цього не одкинеш… Да. Ніяк не одки-
неш… Все, а цього ні…».

Як бачимо, внутрішній конфлікт, який В. Винниченко досить майстер-
но накладає на конфлікт зовнішній, зрештою, приводить до повного краху 
Миронової теорії. «Не можу, — говорить Мирон (перед нами вже не схе-
матичний носій ідеї, а жива людина, люблячий брат). — Не можу я… Се-
стра жде… Брат за матір уже й так… І не можу оддерти цю прокляту, подлу 
шкаралупу! (З ненавистю). Приросла проклята, як… Подумать, що поки-
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Жорж. І всі так?
Мир. Антон. Ну, про всіх я не знаю. Всі, може, й не скажуть, що хо-

дять; і мучаться, може. Це вже їх діло. А по-моєму, ці муки зайві зо-
всім. А все, що зайве, треба відкидать від себе. Розумієте?

Жорж. Хм! Я розумію. Тільки… Скажем так: от я ходжу до прости-
туток… Признатись по правді, я таки ходжу…

Мир. Антон. (сміється). Ну, от бачите…
Жорж (поспішно). Ні. Підождіть, я вам скажу, через що я хожу.
Мир. Антон. Та я знаю…
Жорж. Ні, чекайте, я вам об’ясню. Я, бачите…
Мир. Антон. Серце моє, їй-богу, я знаю… Ви краще скажіть Ані, як 

прийде, що я її хочу бачить. Добре? (Хоче йти).
Жорж. Добре. Та підождіть!
Мир. Антон. Ну?
Жорж. І, значить, той… І невже ви справді ходите?
Мир. Антон. (сміється). От комік! Ну, ходжу.
Жорж. І нічого?
Мир. Антон. Ану вас!
Жорж. Та підождіть!.. І куди ви всі спішите?.. От, їй-богу, й побала-

кать не можна… І, значить, наплювать на мораль?
Мир. Антон. А ви можете виконать заповіді її?
Жорж. Ні.
Мир. Антон. Ну, так і наплюйте на таку мораль, яка хоче від нас не-

можливого.
Жорж. Хм!
Мир. Антон. От тільки бережіться, щоб не піймать якої хвороби. 

От тоді вам буде мораль! Так не забудьте, як прийде Аня.

нуть її там… Ні… Да! (Ходить і знов зупиняється) І що робити?.. У мене все 
вже крутиться. (…) Я просто з одчаю візьму її до себе й хай буде, що хоче. 
Я не можу…».

Фактично в кінці ІІ розділу драми ми спостерігаємо повну капітуля-
цію Мирона і його теорії. Лабораторне дослідження проблем проституції 
дало свій негативний результат. Але авторові, який з цим, як видається, 
не погоджується, потрібно зберегти п’єсу. Він домагається цього за раху-
нок досить ефектних, з точки зору сприйняття, сцен третього розділу, де 
беруть участь Тишкевичі, мама та Соня, які прийшли повідомити про роз-
рив зобов’язань щодо одруження. Мирон та Маруся, яких Акулина Авто-
номовна випроваджує з свого дому, та п’яний Жорж, якому не вдається 
покінчити життя самогубством.

У творі залишилося декілька нерозв’язаних проблем. Одну з них: нова 
мораль і шлюб, започатковану у 1 розділі драми, Винниченко продовжує 
у третьому. І знову реалізовує її вирішення через конфлікт поглядів Миро-
на і Ані. Вони люблять одне одного. Проте бути завжди разом Мирону за-
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Жорж. Хм!.. (Чухається). Слухайте, а ви не знаєте… Ні!.. Нічого.
Мир. Антон. Що таке?
Жорж. Та нічого… Я хотів спитать… Нічого..
Мир. Антон. Може піймали що-небудь? Бере жіться! То річ серйозна.
Жорж. Нє… Я хотів тільки спитать, як про являється… сифіліс… 

Так просто… (Поспішно). Ну! Я б зараз застрілився, якби заразивсь…
Входить 0льга і йде до шафи.
Мир. Антон. Ну, це теж зайва річ. Так ска жете Ані!.. (Виходить).
Ольга (щось дістаючи з шафи, насмішкувато). А какой интересный 

рисуночек на вашей сорочке. Соня на смотреться не могла.
Жорж (ліниво). И даже очень. Чи хутко там обід?
Ольга. Детей еще нет из гимназии, підходячи до нього. Когда же 

свадьба? Или еще не знаете?
Жорж. Колись буде.
Ольга. Я вам чехольчик на рожки приготовлю к свадьбе в подарок.
Жорж (позіхаючи). Говорила баба… і так далі.
Ольга. Ах, как он уверен! Любит, правда?
Жорж. А вам що до того?
Ольга. Только что любит? Вас или нечто бо лее материальное?
Жорж (сідаючи рівніше, холодно й жорстко). Ну, коли вже гово-

рить про матеріяльне, то не знаю, чия любов була більш матеріяль-
на: її, чи чия инша.

Ольга. Вот вы как? Хм! Ніби суміш. Поверьте, Жорж, что «чия 
инша» была меньше материальна.

Жорж. Знаємо.
Ольга. Знаете.. Ну, бог с вами… Она, конечно, из благородного 

дома… Партия…

важає неможливість переступити через свої принципи, а Ані — неможли-
вість сприйняти ці принципи душею. Конфлікт, який виник на цій підста-
ві, ускладнюється тим, що Мирон змушений покинути дім Сидора Марко-
вича. Аня поставлена перед вибором: іти з Мироном чи залишитись. «Ну, 
Ганю, — звертається на прощання Мирон. — Тепер я знов питаю, більше 
питать не буду: ідеш з нами? З нами чи з ними?». Аня вибирає останнє.

Здавалося б (якщо бути логічним і послідовним до кінця), автор, ко-
трого так часто звинувачували у проповіді вищеназваної теорії, мав би за-
вершити цю лінію. Але в четвертій дії, що написана Винниченком з ме-
тою до кінця переконатися в істинності чи ж помилковості досліджуваних 
постулатів, проблема шлюбу поставлена ще раз. В. Винниченко робить 
останні спроби довести, що його герой таки може бути чесним з собою.

Перед нами постає Мирон, котрий оговтався від одержаних пора-
зок. Ремарки, в яких драматург змальовує його психологічний стан, схо-
жі на ремарки 1 розділу, де Мирон був впевнений у собі й своїй мораль-
ній доктрині («Мирон гнівно; з гнівною досадою; вмить рішуче підніма 
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Жорж. Наплювать мені на це. Вона мене лю бить, а ви любили 
не мене. Коли вже говорить прямо.

Ольга. Да?.. Хм! Ну, хорошо. Пусть так. А если я докажу вам, 
что она не вас любит?

Жорж. Ох!.. Хм!.. Тоді я на вас женюсь.
Ольга. Я это серйозно спрашиваю, Жорж.
Жорж. А я серйозно говорю.
Ольга. Ну, хорошо! Увидите когда-нибудь…
Жорж (нетерпляче встаючи). Е! Охота єрунду гово рить! (Ліниво 

виходить).
Ольга погрозливо хита головою і йде до шафи знов.
Входить Сидір Маркович.
Сид. Марк. Нема ще дітей?
Ольга. Нема.
Сид. Марк. (скоса подивляючись на неї). Умгу!.. (Підходить ближ-

че. Ольга щось шукає в шафі).
Сид. Марк. Так-так… З вас хороша хазяйка… Хороша… Авжеж.
Ольга (кокетливо озираючись). Правда? Вот видите…
Сид. Марк. А в мене в Веселому Куті ха зяйство аж плаче за ха-

зяйкою… Аж плаче. Атож. (Підходить зовсім близько й бере за ру-
кав пальцями). Е!… А матерія погана… На такі руки… треба шовку… 
Шовку.

Ольга. А вы наберите…
Сид. Марк. Умгу!.. Що ж?.. А поїдете в Веселий Кут? (Обніма її. 

Вона не пручається).
Ольга. У-у! Как далеко… Скучно там!..
Хутко входить Дуняша. Ольга одвертається до шафи.

голову, круто повертається» і т. п.). У його словах знову звучить впевне-
ність. «Ти — упертий раб, — заявляє він Ані, що готова вбити себе, аби 
тільки Мирон повірив у її любов. — Раб, який гризе руки тому, хто скида з 
нього кайдани! Ти боїшся радощів, ти боїшся напружити душу, щоб стати 
вільною. Не содержанкою я хочу зробити тебе, а людиною, чесною з со-
бою. Послідній раз тобі кажу: не красти нашу любов я кликав тебе, зро-
зумій це, не ховатись з нею, а одверто, гордо взять її, належну нам, гар-
ну, здорову радість життя». Але Аня і на цей раз не погоджується на такі 
стосунки. Мирон готовий попрощатися. Такий крок зміг би довести, що 
«чесність з собою» — органічна риса його світогляду. Проте кульмінаці-
єю аналізованого конфлікту, яку автор виносить у фінал твору, є не про-
щання, а палкі обійми Мирона та Ані. Злилися воєдино тіла і де й поділося 
прагнення Мирона до злиття душ. «Чесність з собою» остаточно терпить 
фіаско. С. Єфремов, який присвятив драмі «Щаблі життя» велику статтю, 
цілком справедливо відзначив: «Щабель Миронів — оте вузеньке «бути 
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Сид. Марк. (спокійно). Так-так… Авжеж… Ну, скоріше обід. Ско-
ріше…

Ольга. Сейчас будет. Детей еще нет.
Дуняша. Там вас, барин, какойсь человек хоче відєть.
Сид. Марк. Де?
Дуняша. У передній. 
Сид Марк. Умгу!.. (Зирка на Ольгу. Ольга з чим-небудь у руках за-

чиня шафу й виходить. Сидір Маркович теж. За ними Дуняша. Якийсь 
час нема нікого. 3 сіней в Миронову кімнату входять Мирон Антоно-
вич і Аня. Аня струнка, дуже білява, з чорними бровами, гарна).

Аня. І невже й подушки перекидали?
Мир. Антон. Я ж тобі кажу, що краще жандарів.
Аня (з обуренням). Фу, яке свинство!
Мир. Антон. Ну, чорт їх бери! (Обніма її й жагуче цілує).
Аня (випручуючись). Ну, Роню!.. Ти знов? Ну й який ти, їй-богу. 

Ні хвилини не можеш без цього посидіти. Я ж тебе просила.
Мир. Антон. А я ж тобі казав, що не можу.
Аня. Не можеш…
Мир. Антон. А тобі хіба неприємно?
Аня. А то не твоє діло!.. Мало чого приємно… Просто стидно, ні 

разу ми не можемо побути удвох, щоб не… Фу!
Мир. Антон. Я тільки дуже радий цьому.
Аня. Ну да, я знаю!.. Скотство… Ми з тобою ще ні разу, здається, 

не балакали, як товариші!.. Все… Фе. Тільки тіло одне.
Мир. Антон. Значить, ми любим більше тіло, ніж душу один у од-

ного. (Сміється).
Аня (з страхом). Ти серйозно?
Мир. Антон. (сміючись). Ну, та так виходить…

чесним з собою» — мусить тріснути, не вдержавши життьової ваги, його 
не досить на те, щоб довести чоловіка до якоїсь путящої мети».

Підсумовуючи, можна з певністю сказати, що п’єса «Щаблі життя» 
стала новим кроком у становленні поетики драми В. Винниченка. Кон-
центруючи проблематику, увиразнюючи характери письменник дося-
гає певних результатів їх реалізації у драматичному конфлікті. Якісни-
ми ознаками конфлікту є передусім високий драматизм та шокуюча 
новизна. Особливою, колоритною ознакою твору є поєднання власне 
драматичних конфліктів з мелодраматичними. «Щаблі життя» — це пере-
хідний твір, де досить вдало поєднуються ознаки традиційної і нової дра-
ми. Поруч із деякими досягненнями автор допускається серйозних поми-
лок у виборі досліджуваного матеріалу, що веде до композиційної невпо-
рядкованості конфліктів п’єси і, відповідно, до зменшення художньої вар-
тості всього твору. С. Михида
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Аня. Я не розумію, що тут смішного… Ти серйозно?
Мир. Антон. А хоч би й серйозно, то що з того?
Аня. Ти питаєш, що з того?
Мир. Антон. Ну да, я питаю це…
Аня (якийсь мент пильно дивиться на нього. Глухо). Слу хай, Ми-

роне, ти мені скажи без жартів: ти любиш мене?
Мир. Антон. (сміється). Знов? Я ж казав тобі.
Аня. Ні, ти мені без всяких теорій скажи…
Мир. Антон. Хм… «Без теорій». Моя Галочка не любить теорій… 

Ну, люблю, без теорій, люблю твій вогонь, твою усмішку, люблю 
рум’янець страсти, бархат тіла…

Аня. І все тіла?.. А душі?
Мир. Антон. (серйозно). Душі? (Якийсь мент мовчить). Душу твою 

не так люблю… Да, Галюсю, треба…
Аня (глухо). Та-ак? І це ти звеш любов’ю?
Мир. Антон Да, це є така ж сама любов, як і любов душі. І хто зна, 

яка з їх дужча.
Аня (саркастично). Ха! Так он чого ти так проти законного шлюбу? 

Проти «хождіння круг столика»? Тепер я розумію.
Мир. Антон. (посміхається). Галю! Негарно.
Аня. Що негарно? (Сідає на ліжко й дивиться в бік).
Мир. Антон. Негарно. Ти сама добре знаєш, що я не через це про-

ти «хождіння круг столика».
Аня. Я нічого тепер не знаю. (Гнівно). І ти смієш мені говорити, що 

любиш мене?
Мир. Антон. Не хвилюйся, Галочко… Вислухай… Да, я твою душу 

не так люблю. А ти думаєш, так легко полюбити чиюсь душу?
Аня. Для тебе, може не легко, а для других…
Мир. Антон. Для других так само. Ти думаєш, що коли ходять круг 

столика, коли цілуються й родять дітей, то вже вони душі свої по-
любили? Ото-то й горе, що люди бояться любови тіла й називають 
її любов’ю душі. А це, Галю, цілком різні річі. Можна любить душу 
і не любить тіла, можна любить тіло і не любить душі. І нема нічого 
пога ного ні в тому, ні в тому.

Аня. Нічого поганого?
Мир. Антон. Абсолютно. Ну, скажи, що пога ного в тому, коли ми 

будемо так кохатись? Чекай! (Сіда коло неї). Дає ж тобі радість, коли 
я обнімаю тебе? Дає, Галюсько? (Обніма). Да?

Аня. Тікай… Тепер нема радости.
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Мир. Антон. Неправда ж… Неправда. (Обнімає знов, Аня нетвер-
до одпиха). Неправда, Галю, нічого нема поганого! Ти уяви: ти віль-
на, незалежна, ніяких обов’язків… Ну, що поганого в тому, що ми бу-
демо любити своє тіло? (Майже шепочучи). Галю! Навіщо на силувать 
себе? Це ж зайве, моя хороша.

Аня. А діти? (Дивиться на нього).
Мир. Антон. Дітей у нас не повинно буть.
Аня. Да, не буде…
Мир. Антон. І не буде, Галю.
Аня (не дивлячись на нього). Проти цього нема ні яких средств.
Мир. Антон. Єсть розум людський.
Аня. Цього мало.
Мир. Антон. Ти не віриш? (Обніма). Є, Галю… є.
Аня (з захованою соромливою цікавістю). А скажи, яке…
Мир. Антон. (розсміявшись). Ах, ти ж хитра моя! (Жагуче почина 

цілувати. Аня безсиліє).
Аня. Пусти… Годі… Я боюсь тебе. (Випручується).
Мир. Антон. Галю!
Аня (раптом встаючи). Ні, це подло! Гидко! Уби райся!
Мир. Антон. Що подло?
Аня. Все! Це — скотство. Але й скоти дітей мають. А ти хочеш тіль-

ки наслаждєній! Грубих, животних.
Мир. Антон. Да, Галю, скотство, мати дітей, коли родиш їх несвідо-

мо. А наслаждєнія… Хм! Да, я хочу наслаждєній, ну, й що ж з того? 
Да, як можна більше, дужче. Да, хочу їх. Це погано?

Аня. Погано! Тільки животні…
Мир. Антон. А, та покинь ти цей жалкий жу пел!.. «Животні, живо-

тні!» Ну да, я животное і ти — животное і що ж з того? І коли вже пе-
рестануть лякать цим?! Думаєш, як люди наробили собі всяких ця-
цьок, вроді філософій, машин і т. и., так і пере стали буть самими со-
бою? Животні все одно! Да! І нічого в цьому поганого нема, щоб ти 
знала! (Рап том распокоючись, посміхаючись). Будь ласка, я не силую 
тебе… Можеш тікать… (Аня понуро мовчить. Мовчання). Хм! «Скот-
ство»! От то саме й скотство, коли люди плодять дітей без свідомости 
того, що роблять. (Гнівно, злісно встаючи). І навіть не скотство а под-
лість. (Ходить). Да, подло. От твій братуха жениться. Вони душі свої 
люблять?.. Тіло одне люблять! Ну, та так же й скажи, люби тіло, на-
слаждайся, але так наслаждайся, щоб ці наслаждєнія не купувались 
ціною тих страж дань, які будуть у дітей. А то, йолопи прокляті, уявля-
ють собі, що дітей плодить — все одно, що пи ріжки робить. Загово-
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рить у нього половий інстинкт і він уже, дурноляп, дума, що душі їхні 
злились, що сам бог звів їх… А душі їх, може, якраз так можна злі-
пить, як горбатого зо стіною. А дітей плодять, виховують, роздирають 
їм душі і, врешті решт, дають обществу калік. Ти теж цього хочеш?.. 
Ну, так я цього не хочу. Я маю самолюбіє й повагу до себе, я не можу 
знать, що мої діти будуть каліками. Я тільки з тою людиною можу ро-
дить дітей, з якою справді можу сплести свою душу.

Аня (тихо, майже шепотом). А з моєю ти не можеш?
Мир. Антон. (різко). З твоєю не можу.
Аня. Через що?
Мир. Антон. Через що? Сказать тобі? Ну так я тобі скажу: через те, 

що твоя душа нечесна з со бою! От через що!
Аня. Нечесна з собою? Я не розумію…
Мир. Антон. Не розумієш? Добре. Скажи: ти признаєш, що так зва-

ний законний шлюб, це ходіння круг панського столика — одна глу-
па комедія? Признаєш?

Аня. Ну, признаю… Але ж…
Мир. Антон. Ти признаєш, що цим хождінням ти закріпляєш забо-

бони?
Аня. Але ж знов тобі те саме скажу: я не хочу, щоб на мене вся-

кий лавочник, всякий ідіот тикав пальцями й називав содержанкою. 
Розумієш?

Мир. Антон. Ти, значить, дорожиш думкою про тебе лавочників?
Аня. Я не можу виносить…
Мир. Антон. Ото ж бо й є. Оце я тільки й кажу. Ти не чесна з собою! 

Я більше можу цінить чорносотенця, який твердо переконаний, що 
револю ціонерів треба вішать, і віша їх, ніж того добро дійного осла, 
який каже, що давать милостиню — погано і тут же з доброго свого 
ідіотського серця дає її. Ти думаєш, можна, поважати тих революціо-
нерів, які роблять революцію на словах, а сами йдуть вінчатись? Грош 
ціна їхній революції! Будь чесним з собою! Твій досвід, все твоє жит-
тя сказало тобі: «красти можна»? Так кради! Твоє життя сказало: «од-
дай себе ближнім»»? Оддай! А не оддирай свого розуму від свого 
серця.

Аня (понуро). Це легше сказать, ніж зробить. І сам ти не завжди 
робиш, як кажеш…

Мир. Антон. Я не кажу, що це легко.
Аня. Я не винна, що в мене нема сили волі.
Мир. Антон. А! «Сили волі»… Цим завжди одкупаються. У тебе 

не сили волі нема, а нема у тебе… нема у тебе жадности. Жадности 
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до життя! Ти не шукаєш, ти не мучишся, ти не тягнешся скруче ними 
руками до невідомого, кращого, дужчого, повзеш мляво, байдуже… 
Я казав твоєму батькові, що життя є драбина, а щаблі — її цілі. І бать-
ко твій добре зрозумів це. Зрозумій же й ти, що без великих, широ-
ких щаблів нема великого й широкого життя. Да може ти й не винна, 
що батьківські гроші дуже вузько розставили тобі щаблі й не навчили 
тебе напружувати душу. Але в тебе немає великої ціли життя. Ти жи-
веш так собі. Пасивно. А мене моє життя навчило. І знаєш, до якого 
щабля простягаються мої злобні руки? Злісно. Знаєш?

Аня (здивовано, зо страхом дивиться на нього, маши нально). Ну!
Мир. Антон. Роздушить, розметать ту шкарлупу, в яку затиснуто 

мою душу. Одкинуть все зайве, все, що оджило своє. К чорту зайве! 
Чесним з собою! Оце — мій щабель. З ненавистю. О, життя навчило 
мене! Для чого ти хочеш стать моєю жінкою? Дать обществу нових 
людей, чи задовольнить свій половий інстинкт? Життя нам дало два 
закони: піддержуй себе і піддержуй своє потомство. А на поміч дало 
великий засіб — розум. А ідіоти-люди з засобу зробили ціль. Щоб 
піддержувать себе й потомство, вони наробили релігій, законів, фі-
лософій, настроїли государств, тюрмів, театрів, церков і забули, бол-
вани, що це є тільки засіб. Сем’я є спосіб родить дітей. А щоб люди 
не лінувались їх родить, природа хитро підсолодила цей інстинкт. Чу-
десно. Я теж умію хитрить. Я дітей не хочу зараз, а солодке беру. По-
гане це? Ну кажи! Ти боїшся скинуть шкарлупу? Лавочників боїшся?

Аня дивиться вбік і понуро мовчить.
Мир. Антон. Ну, скажи, яке зло кому з того, що ми дамо одне од-

ному втіху? Яке?
Аня. Ціль цього — діти…
Мир. Антон. А ціль їжі яка? Задовольнити інстинкт голоду, да? 

Чого ж ти називаєш поганим, коли люди втішаються з їжі, помина-
ючі ціль? Га?

Аня мовчить.
Мир. Антон. (обнімаючи її). Ех, Галю! Плюнь на лавочників! 

Їй-богу, плюнь. Будь чесна тільки з собою. Не бійся радощів життя. 
Кинь к чорту все зайве, й без його є доволі страждань. Гризи цю про-
кляту шкарлупу, бий її, вона зайва. Вилітай і будь живим, здоровим, 
гарним метеликом! Галю…

Aня (що стояла понуро-задумливо, зідхаючи). Ні, нам треба ро-
зійтись.

Мир. Антон. Через що?
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Аня. Через те, що наші душі не сплетені. Ти правду сказав, ми лю-
бим тільки тіло.

Мир. Антон. Ну, так що? Так і будемо ж лю бить тіло. Воно таке ж 
цінне, як і душа! А полюбимо душі, матимем право родить дітей…

Аня (з мукою). Та розумієш ти, що я, я ж хочу любить твою душу і 
хочу того самого й від тебе. А ти…

В двері стукають.
Мир. Антон. Можна.
Входить Лука Антонович, одягнений в потертий піджак іншого ко-

льору з штанами. Мирон Анто нович встає, йде йому на зустріч, мовч-
ки стискує руку й знайомить з Аньою, говорячи: «Мій брат». Аня бур-
моче своє прізвище. Лука Антонович сідає й погляда на Аню.

Мир. Антон. Ти сьогодні не на роботі?
Лука Антон. (хрипло й суворо). Нема вже роботи… (Кашляє).
Аня. Я може, мішаю… Я піду. (Встає).
Мир. Антон. (до Луки Антоновича). Ти щось по секрету хочеш ба-

лакать, чи ні?
Лука Антон. (До Ані). Ви звиніть, пожалуста… Діла…
Аня. Нічого, нічого… Бувайте здорові… (Виходить, але в дверях 

зупиняється і говорить): Мироне! Наша розмова не скінчена?
Мир. Антон. Да, ми ще побалакаєм.
Аня виходить.
Мир. Антон. Ну, викладай свій секрет… Чого ж це роботи вже 

нема?
Лука Антон. Прогнали. Всіх десять наборщиків прогнали… Депу-

татів забастовки.
Мир. Антон. Так. Що ж ти тепер?
Лука Антон. Що ж я?.. Їздив додому…
Мир. Антон. Після того вже? Чого ж до мене не зайшов?
Лука Антон. Та… (Кашляє). Заходив, та темно в тебе було. Не хо-

тілось ждать… А дома… (Маха рукою).
Мир. Антон. Слабує мати?
Лука Антон. Не слабує, а мучиться… Вже й мене насилу пізнала… 

Це прийшов, брат, до тебе за грішми, давай ще. Треба послать, бо Ми-
китиха не хоче ходить за мамою.

Мир. Антон. А вона й досі в Микитихи? А Ма руся все там же слу-
жить?

Лука Антон. У Микитихи… Е! Не знаю вже, що й робить… Пря-
мо хоч…

Мир. Антон. (суворо). І кажеш, що вже й не пізнає нікого?
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Мир. Антон. Та одну Микитиху… Стогне, спить… Поїсть, знов 
стогне… А то й кричить… Микитиха, мабуть, і б’є її. Ех!

Мирон Антонович ходить по кімнаті й пильно щось думає, погля-
даючи иноді на Луку Антоновича.

Лука Антон. Хата тісна. Сам Микита п’є, б’є всіх. Грязь у них… В тій 
хатині, де мама, ніби ніко го більш нема, та, мабуть, брешуть. Ще, ка-
жуть, прибавки треба, бо стала ніби мама більше їсти. Справді, сам 
бачив, їсть багато. Та з жадністю якоюсь. Аж жаль дивиться. Хапаєть-
ся, дрижить, слини течуть… (Кашляє).

Мир. Антон. (сідає. Якийсь час понуро сидить, потім, помалу під-
водить голову й, дивлячись на Луку Антоновича, тихо говорить): А по-
гано ми робимо з тобою Лука.

Лука Антон. Що погано?
Мир. Антон. Кажеш, мама нічого вже не сознає, крім мук?
Лука Антон. Та очевидно…
Мир. Антон. Слабоумна зовсім стала?
Лука Антон. Гірше, ніж тоді, як ми були…
Мирон Антонович мовчить.
Лука Антон. Якби послав бог смерть, то лучче було б і для неї, і 

для нас.
Мир. Антон. (живо глянувши на нього). Так?
Лука Антон. (злісно). Та їй-богу! Що ж то вже за життя?
Мир. Антон. (понуро). Бога довго ждать.
Лука Антон. Кажуть, що так років десять мо же прожить…
Мир. Антон. Да, може… А ми будемо десять років піддержувать її 

муки. Однімать у себе й не давать їй умерти…
Лука Антон. (зідхає). Що ж зробиш? Така вже доля…
Мир. Антон. (злісно). Ну, положим, плювать мені на таку долю. Яка 

рація в цьому всьому?
Лука Антон. Як так, «яка рація»?
Мир. Антон. Та так. Через що ми повинні му чити нашу матір і себе? 

Хто це сказав робить так?
Лука Антон. (сердито). Ну, а що ж ти зробиш? Що?
Мир. Антон. Що? (Дивиться на нього). А як ти ду маєш, що, будучи 

чесним з собою, треба зробить?
Лука Антон. (злякано дивиться на нього). Що ти хо чеш сказать?
Мир. Антон. Я тебе питаю: що, будучи чесним з собою, треба зро-

бить? Ждать, щоб бог послав смерть?
Лука Антон. (з страхом, привстаючи). Ти сказився, Мироне?
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Мир. Антон. (теж встаючи). Чого я сказився? Ну, скажи сам: хіба 
ми не робимо з того дикого, страш ного безглуздя? Хіба ми не мучи-
мо нашу матір, хі ба ми не мучимо себе? І во ім’я чого ж це? Во ім’я 
чого ж це, я тебе питаю?!

Лука Антон. Значить?..
Мир. Антон. (твердо, злісно). Значить, ми сами повинні послать їй 

смерть!
Лука Антон. (шепотом, дико). Убить рідну матір?!
Мир. Антон. Діло не в словах.
Лука Антон. (якийсь мент мовчить, з жахом). І ти це серйозно?
Мир. Антон. Хіба ти не бачиш, що мені не до жартів?
Лука Антон. І ти можеш піднять руку на рід ну матір? Можеш?
Мир. Антон. Я повинен навіть це зробить.
Лука Антон. (дико озирається). Чи я сходжу з глуз ду, чи… 

я не знаю… Та подумай, що ти говориш!! Вдумайся в свої слова!
Мир. Антон. Ти сам їх казав.
Лука Антон. (скажено). Та брешеш ти! Я — не душогуб… Я за трид-

цять рублів не вб’ю матері.
Мир. Антон. Діло не в грошах.
Лука Антон. А закон ти забув: не вбий?
Мир. Антон. Ці закони для багатих. Вони їх настановили, хай і роб-

лять по їх. А для нас є біль ший закон: чесність з собою. Є закон… А!
Лука Антон. Ти — ізверг! Ти… (Кашля). Ти — син? За тридцять 

руб лів?.. Ух, ти!
Мир. Антон. (гнівно, з мукою кричить). Та пойми ж ти, що це дико…
Лука Антон. (теж кричить). Нічого я понімать не хочу! Я з душогу-

бом і говорить не хочу! (Повертається і прудко йде до дверей. Раптом 
повертається назад, дрижачими руками вийма з кешені гаманець і, 
шпурнувши його під ноги Мирона Антоновича, хрипить): На! Тобі жал-
ко? На, возьми, подавись… І… І будь проклят, гад! (Біжить назад).

Мир. Антон. (з мукою). Лука!.. Лука!
Лука Антонович вибіга в двері. Мирон Антонович мащинально 

підніма гаманець і кладе на стіл. Потім дрижачими руками бере ко-
робку й хоче зробить циганку. Руки дуже йому трусяться.

Лука Антон. (раптом знов вбігає. Підбігши до Ми рона Антоновича, 
зупиняється й шипить). Ти!.. А знаєш де твоя сестра? Знаєш?

Мир. Антон. (кладучи на стіл коробку, глухо з чекаючим страхом). 
Ну?

Лука Антон. Не знаєш? (Кашля).
Мир. Антон. (кричить). Ну?!
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Лука Антон. (задихаючись, витягує до його лице й хрипить). У пу-
блічному домі!..

Мир. Антон. (важко спираючись на стіл, придушено). Та-ак?
Лука Антон. (з ненавистю, шипить). Так-так… Про ститутка твоя 

сестра. А-а! Чув? А вона не хоче вбить своєї матери. Вона не живе 
в панів… Ти по Сибірах шлявся, за ідеї «страждав», а вона… Да!

Мир. Антон. (глухо). Чом же ти мені не напи сав в Сибір? Чом же ти 
мені раніш не сказав? Два місяці ти мовчав…

Лука Антон. Жалів… Жалів братіка…
Мир. Антон. (гнівно). Дурна твоя жалість!
Лука Антон. А, якби я знав, за які ти ідеї там страждаєш!.. Я б 

тобі!..
Мир. Антон. (одривисто). В якому городі вона?
Лука Антон. Тут, тут, у тебе під носом... у брата... Брат ти? (Ненави-

сно грозить пальцем). Не брат ти мені тепер! Чуєш! Не брат! (Вибіга).
Мирон Антонович почина швидко ходить по хаті, зупиняється, 

дико дивиться поперед себе, знов швидко пичина ходить. Потім сіда 
і кам’яніє. Хутко входить Аня.

Аня. Що з твоїм братом? Чого він вибіг такий? Дуняша одчиня-
ла двері йому й прямо злякалась. (Дивиться на нього). Що з тобою? 
Що тут було?

Мир. Антон. (встаючи). Нічого особливого… Ні, дуже особливе! 
(Ходить).

Аня. Ви посварились?
Мир. Антон. Да.
Аня. За що?
Мир. Антон. За що? (Зупиняється й, злорадно-су рово посміхаю-

чись, дивиться на неї. Помалу): Я хочу умертвить нашу матір, чуєш? 
— бо вона слабоумна, хвора, мучиться, вмирає й одбирає в нас сили. 
А він… прокляв мене й побіг. Знаєш тепер?

Аня (з жахом). Ты шутишь? Убить мать?
Мир. Антон. (посміхнувшись знов). Ні, я не жартую. Да, вбить 

матір.
Аня. Но это ведь ужасно, Мирон! Бог с тобой, что ты говоришь!
Мир. Антон. Ну да, розуміється, що вона тільки му читься? А то 

не «ужасно», що ми без усякої надії полегшити їй муки, піддержує-
мо ще їх? Га? А то не ужасно, що для того, щоб піддержувать ці муки, 
я служу у вас наймитом, брат чахотку має, а… а сестра в публічний 
дім пішла? (Аня з жахом дивиться на нього). Да! В публічному домі! 
Розумієш ти це?! Щоб піддержувать муки старого слабоумного суще-
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ства, ні до чого не здатного, одбираються сили у молодих, здорових. 
Одбирається честь, здоров’я. Це не ужасно? Ви — моралісти! Плю-
вать на ваші моралі! Моя сестра — проститутка!.. Чуєте ви?! (Зліс-
но хапа Аню за руку й трясе її). Чуєте?! Моя сестра, Маруся моя… 
«Ужасно»?..

Аня (обніма його, дрижить). Роню!.. Успокойся!.. Голубчик! 
Бедный, хороший, дорогий!..

Мир. Антон. (з силою проводить рукою по лиці). Ну, нічого… 
Годі… (Ходить по кімнаті). Годі.

Пауза. 
Аня. Но якже сталось, Роню? Хіба не можна було инакше якось?
Мир. Антон. Значить, не можна було, коли сталось. (Зупиняючись, 

з жахом і злістю). Да… Це справді ужасно… І найбільш ужасно те, 
що для чого ця жертва. Для піддержки мук нещасної, слабоумної, не-
потрібної істоти!

Аня (несміло). Ця істота — твоя мати, Мироне. Вона дала тобі 
життя.

Мир. Антон. Ну, то що? Так я за це повинен її мучить? Да?
Аня. А їй життя дала природа, а не ти; і ти не маєш ніякого пра-

ва одбирать його у неї. Як слабоумний і старий, значить, треба вби-
вать такого?

Мир. Антон. (злісно). Да! Вбивать!
Аня. Хто ж тобі дав це право?
Мир. Антон. Хто? А хто дав право вбивать на війні сотні тисяч мо-

лодих, здорових, потрібних? А яке мають право вішать, стрілять най-
цінніших для життя? Га?.. На це мають право? А не мають права вби-
вать нікчемних, гнилих, непотрібних, шкідливих? Будують для них 
богадільні, божевільні, одбирають сили у молодих, здорових! Зараз 
у сумашедших домах є тисячі безнадійних, безсмислених, непотріб-
них нікому істот, їх годують, лічать, ходять за ними. Для чого? Щоб 
піддержувать їх муки? Та яке, я спитаю, ви маєте право мучить їх? 
Яке? Це ви звете гуманністю? Состраданиям? К чорту з ними! Хто 
дав право? Я? Я, мій розум і природа, яка сама одкида все нікчем-
не й непо трібне! Моралі «всіх» це страшно? Ну, розуміється. Страш-
но торкатись усього, що здавна є. О, це «здавна»! Ця проклята, ста-
ра шкарлупа. Це ж іменно є та шкарлупа! Гнила! Зайва! Непотрібна 
вже! «Ужасно»? Та подумай же ти… Ну, одкинь к чорту, забудь, хоть 
на хвилину прокляті заповіді і подумай просто, подивись простими 
очима: ну, що тут ужасного, коли я дам своїй матері велику дозу опі-
уму й вона тихо засне навіки. Вилічить її не можна. Вона й од старо-
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сти, і від хвороб слабоумна. У неї всякі ревматизми, катари. Вона вже 
не сознає ні себе, ні того, що живе, сознає тільки болі. Тільки одні 
болі сознає… Ну, скажи: що ужасного, коли я не дам їй мучитись ще 
десять років, щоб потім умерти, й умертвлю її тепер? Що?

Аня (тихо). Розуміється… — Я не знаю… для неї краще, може, 
так… Але… (Стріпуючись). Ні! Я нізащо не могла б убить своєї ма-
тері! Яка б вона там не була… Ні-за-що!

Мир. Антон. (гнівно зриваючись з місця). А! Нашим думам 
не сплестись! (Понуро ходить. Мовчання).

Аня (тихо). Не розумію я тебе, Мироне… Ти не сердься на мене… 
може, й згоджуйсь з тобою, тільки так якось зразу…

Мир. Антон. (жорстко, не зупиняючись). Ні, ти не зго дишся зо 
мною. Для цього мало розумом розжувать, треба щоб життя обкача-
ло в муки ці думки, а ти серцем розгризла й добула їх. Тоді, може…

Аня (встаючи й пригортаючись до нього). Я з тобою буду страж-
дать і розгризу. Ти ж будеш сестру… якось…?

Мирон Антонович мовчить. В їдальню входить Дуняша й Акулина 
Автономовна й готують до обіду.

Аня. Роню? Ти ж не зоставиш так сестри?
Мир. Антон. (хмуро). Він не сказав мені, де саме вона. Нічого, я по-

мирюсь з ним, він мусить згодитись зо мною… Або обійду всі публіч-
ні дома й най ду… Розуміється, не зоставлю… Зараз іду. (Озира ється, 
шукаючи щось очима).

Аня (зупиняючи його). Обідать, Роню.
Мир. Антон. Не хочу.
Аня. Ти не сердишся на мене? (Пригортається до нього).
Мир. Антон. За що? Ти не винна, що ти така…
Аня. Я буду іншою… (Мирон Антонович мовчить і шука очима кар-

туза). Не віриш? Я ж хочу сплести наші душі… Роню!.. Не віриш?
Мир. Антон. Я вірю твоєму бажанню… Ну, пусти, я піду.
Аня. Добре. Іди. (Раптом притягує до себе, міцно цілує і швидко 

виходить в їдальню).
Миров Антонович одяга пальто, картуз і виходить.
Акул. Автон. (до Ані, що проходить через їдальню). Славно, слав-

но! Ты зачем к нему ходишь?
Аня (на мент зупиняючись). А вам яке діло? Хочу і йду! (Поверта-

ється й виходить).
Акул. Автон. (приголомшена). От это так?!
Дуняша про себе здержано посміхається.

ЗАВІСА
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ
Обстанова 1-го розділу.

Акулина Автономовна возиться коло розчиненого чемодану. Вхо-
дить Сидір Маркович.

Сид. Марк. Ну-ну, швидше. Спізнюсь на поїзд… Авжеж.
Акул. Автон. Да не едь ты, пожалуйста, сегод ня, обожди хоть 

до завтра… Что это за отец такой! Ты посмотри хоть, шо с Жоржем 
делается.

Сид. Марк. А що з ним дєлається? Нічого з ним не дєлається. Ав-
жеж. Який був, такий і здохне. І здохне. А сорочки поклала? Сорочки?

Акул. Автон. Та поклала.
Сид. Марк. Ну, й добре. І добре. Треба, треба їхать. Авжеж. А то ще 

спалять к бісовому батькові. А що ж таке з Жоржем?
Акул. Автон. «Що!» Посмотри сам… На нем лица нет. (Озираєть-

ся й шепочучи). Кажется мне, шо он больной… Чи не заболел он по-
ганой болезнью? Ох, боже ж наш! Еще этого позора не было на мою 
голову!

Сид. Марк. Хм! Що ж ти… той… помітила що-небудь?
Акул. Автон. Дуняша заметила, а Ольга ре цепт нашла и говорит, 

шо будто… Ох, не могу да же выговорить… (Плаче).
Сид. Марк. Ну, плакать потім будеш… Атож. Що вона каже?..
Акул. Автон. Будто… (Озирається). Будто сифи лис… С Аней вмес-

те разбирали…
Сид. Марк. (хмуро). От так?!.. Умгу!.. (Швидко ходить по кімнаті).
Акул. Автон. Боже мой, боже мой!.. Это ж по зор на всю жизнь.
Сид. Марк. Умгу!.. Так… Догулявся хлопець… Ну, так і треба… 

Треба… Не ганяй… Та може ще брехня?
Акул. Автон. От я ж и хочу, шоб ты с ним поговорил. Поговори, 

спроси. Я не могу прямо ниче го делать. Как подумаю, шо такой по-
зор, так про сто зомлєю вся. Шутка сказать… Сифилис!.. Ради само-
го бога, поговори с ним.

Сид. Марк. А ти чом не поговориш? Ти ж мати.
Акул. Автон. От это мне нравится! Прилично матери с сыном 

про такие вещи говорить. Это у мужиков может быть… «Поговори 
ты с ним». Хм… А тебе шо, трудно? Какой же ты отец после этого?

Сид. Марк. Ніколи мені. Де його шукать? Десь пішов з дому. Спи-
таєш сама. Ніколи.

Акул. Автон. Он дома.
Сид. Марк. Ага!.. Ну, добре. Складай, складай швидше. Спізнюся.
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Акул. Автон. Да не едь сегодня. А то и я бро шу все и поеду. 
Я не могу вже! Тут Жорж, а там Зина… Сегодня найшла у нее… 
(тихо): прокламации под тюфяком. Ну?.. Шо, отец, скажешь на это?

Сид. Марк. (здивовано). Прокламації?
Акул. Автон. Шш! Та чего кричишь, как не своим голосом! Как тебе 

это нравится?
Сид. Марк. Хм!.. Оце так! Хай його маму мор дує… Де ж вона взя-

ла їх?
Акул. Автон. Где! А где же, как не у этого господинчика. (Хита го-

ловою на кімнату Мирона Антоновича). У любимчика твоего. Держи 
его, держи у себе. Он тебе еще не то покажет… (Плаче). Боже мой, 
боже мой! Жорж с болезнью, Зина прокламации… Аня на шею веша-
ется какому то мужику, Коко грубости говорит… А отец… Отец себе 
знает свою экономию и больше ничего.

Сид. Марк. (злісно). А ти ж на благородну ногу хо тіла поставить? 
Га? А що, поставила? Гімназії тре ба? Курси?.. Панувать?.. От, тепер 
маєш. Поставила на панську ногу. Атож. Поставила… Маму вашу 
мор дує… Тепер «отєц»?.. Чорт тебе бери з ними разом. Швидше 
складай!.. Балакай, бийся сама з ними тепер!

Акул. Автон. (плаче). «Сама»… Та хоть Ольги не бери… Нашо она 
тебе там? Найди себе другую экономку. Я без нее как без рук.

Сид. Марк. Не можна, не можна. Як ставить на панську ногу, то вже 
і там треба. Треба! А розумна дівчина. Атож.

Акул. Автон. (зідхаючи). Ну, пусть! Хоть раз в жизни слыхала 
от тебя умное слово… Там давно уже пора выгонять мужичву.

Входить Жорж. Лице йому якесь занадто бліде, нервове, очі на-
пружено дивляться. Права рука одягнена в рукавич ку. Підходить до 
шафи й бере шклянку. Батьки замовкають і слідкують за ним.

Акул. Автон. (тихо, сумно). Зачем тебе, Жоржик, стакан?
Жорж (різко). Треба.
Акул. Автон. А ты хоть теперь не можешь оста вить это мужицтво?
Жорж. А що ж таке тепер? (Насторожено дивиться на обох).
Акул. Автон. Та… Ничего, конечно. От отец уезжает… Беспорядки…
Жорж. А, ерунда! (Нетерпляче йде з їдальні).
Сид. Марк. (хмуро, не дивлячись). Жорж!.. Підожди.
Жорж (зупиняється). Ну?
Сид. Марк. Ти, часом, не той… Як здоров’я твоє? Авжеж. Не сла-

бий ти чим-небудь?
Жорж. (крикливо, роздратовано). Що за вопроси та кі? Чого ж 

я слабий?
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Сид. Марк. Умгу!.. Ну, добре, добре… А якщо є, то скажи… Ав-
жеж. Стид то стид… Атож… Твоє діло… Батьки ж ми тобі… Не чужі…

Жорж. А! (Роздратовано повертається і йде з кімнати).
Акул. Автон. Вот так всегда. Это — дети.
Сид. Марк. Це діти — на панській нозі… Ага, так-так… (Злісно). 

Ну, складай. Нема коли мені… Ще є щось?.. Нема? Ну, замикай. Годі. 
Треба. Нема в нього нічого. А з Зіною… балакай сама. Сама ста вила 
на панську ногу, сама в панському й розби рай. Атож. Піди скажи Оль-
зі, хай іде. Пора.

Акул. Автон. Рассчитай Купченка. Я не могу, как он тут. Он мужи-
чит весь дом.

Сид. Марк. Не вигадуй. Ніколи мені з твоїми панськими примхами 
возитись. Обпанувала вже од них. Хай других помужичить.

Акул. Автон. И хай прокламации детям дает?
Сид. Марк. Хай!..
Акул. Автон. А шо ж я с Жоржем буду де лать?
Сид. Марк. Поцілуйся! От-що! Чула! (Акулина Автономовна почи-

на плакати). Ну да, заплач. От це ти вмієш. Авжеж. Ну, годі. Плакати-
меш потім. Я приїду через місяць. Як треба буде грошей, напиши. А, 
може, й раньше приїду, як управлюсь з сівбою. Тепер му жиків при-
крутили, то, може, бог дасть, тихо буде. Клич Ольгу.

Бере чемодан і виходить. Акулина Автономовна, втираючись, іде 
за ним. Якийсь час нема нікого.

Входить Жорж з шклянкою. За ним зараз же Ольга, одягнена в 
дорогу.

Ольга. Ну, до свидания, Жорж! Желаю вам всего лучшего. Может 
быть и не увидимся больше: мужики бунтуют, убьют еще. (Сміється).

Жорж (ставляючи шклянку, нервово, злісно). Добре зроблять!
Ольга. Что с вами? Почему вы злой такой?
Жорж. А вам весело? Правда? Добились свого? З сином не вда-

лось, так до батька у содержанки? Да?
Ольга. Что-о? Что вы сказали?
Жорж. Ну, пожалуста! Нічого строїть невинну рожу.
Ольга. Ух, вы!.. Гнилой! Лучше б стаканы после себя мыли, а то 

другие еще заразятся…
Жорж (глухо). Що?
Ольга. Ага… Осели?.. А вы думали, вашей со держанкой буду? Ну 

да, иду к батьке вашему. Так что? Боюсь вас?
Жорж (злісно). Молчи ты, проститутка!
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Ольга. Ах ты, сифилитик! Вот постой, я невесте твоей напишу. 
Увидишь, как она любит тебя. Как гадину бросит тебя! Гнилой!

Прудко повертається й виходить. Жорж застигає. На зустріч їй 
входить одягнений Сидір Маркович.

Сид. Марк. (до Ольги). Ага!.. Ви вже готові? Готові? Ну, їдем, їдем. 
Пора… Ну, прощай, Жорж. Будь здоров.

Підходить до Жоржа й протяга руку. Жорж мовчки стискує.
Сид. Марк. А рукавицю нащо одягнув?
Жорж (одривисто). Порізав руку. Пустяк.
Сид. Марк. Та чого ти блідий такий? Га?.. Ну, цілуй батька та зоста-

вайся здоров. (Наміряється поці лувати).
Жорж (роздратовано одхиляється). Можна й не цілу ватись. 

Не на смерть же їдете! Не люблю цього.
Ольга (з захованою насмішкою). Жорж с некоторых пор не при-

знает поцелуев.
Сид. Марк. (пильно зиркнувши на Жоржа). Ну, так, то й так. Ав-

жеж. Можна й так. Зоставайся здоров.
Виходить; за ним Ольга. Жорж стоїть якийсь час, непод вижно 

дивлячись в одну точку. Потім глибоко зітхає й почина ходить по кім-
наті. Иноді зупиняється, довго недвижно дивиться в одну точку й зно-
ву швидко ходить. Входять Зіна, Соня й Аня.

Зіна (входячи, поспішно йде до буфета, вийма хліб, масло, нама-
зує й їсть. В цей час балакає). Терпеть их не могу! Холодные, сухие!.. 
Эсеры тоже мямли. Я разочаровалась в них. Ужасно есть хочу. Соня, 
вы не хотите? Съешьте, там придется долго быть.

Соня. Нет, спасибо, не хочется. (Підходить до Жор жа). Здра-
ствуй!.. У-у, какой мрачный! Что с тобой?

Жорж (силкуючись говорити весело). Нічого… Що ж зо мною? 
Драстуй… Так щось трохи голова болить.

Соня. Бледный… Ужас… А зачем перчатка? Ру ка болит?
Жорж. Порізав трохи. Нічого.
Соня. Бедный! (Роблено). Дай я поцелую ваву. Дай! Ану, покажи!
Жорж. А, нічого дивитись. Пустяк.
Соня. Бедный, бедный! (Хоче його поцілувать, Жорж ухиляється). 

Ну, убирайся! Я сержусь!
Жорж (роздратовано). А! Куди це ви зібрались?
Зіна. Хочешь на реферат, Жоржик? Замечательно интересный. 

Мы сейчас с Соней идем! Читает страшно интересный анархист. Вот 
анархист! Самый настоящий. Ужасно мне нравятся анархисты!
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Аня сіда на канапу й задумливо, понуро сидить, часом пильно 
слідкуючи за Жоржем.

Соня (роблячи серйозне лице). Он индивидуалист, Зи на, или ком-
мунист?

Зіна (з захопленням). Индивидуалист! Самый настоя щий! Пре-
лесть! Идем, Жорж!

Жорж (ходить по кімнаті). Одчепись ти від мене з своїми індиві-
дуалістами! В чому тут прелесть? (Несподівано, роздратовано). Ну, 
в чому тут прелесть? Сьогодні індивідуалист, завтра максималіст, піс-
ля завтра комуніст. Де ж твій соціялдемократизм дівся? Надокучив?

Соня. Жорж! Да что с тобой? Какой ты стал раздражительный!
Жорж. Ах, не люблю…
Зіна. Ему не нравится, когда люди не стоят на месте и развивают 

мировоззрение. Он только лежание на месте признает.
Жорж. Ну, в чому прелесть, ти мені скажи? Яке міровозрєніє?
Зіна. Ты все равно не поймешь! Отстань! Лег вон в кресло и лежи. 

А вы, Соня, ей-богу, съешьте немного. Там долго затянется: масса 
опонентов. Я уверена, что он их всех посадит в калошу. А вы знаете, 
что мы думаем с будущей недели устроить? Мы приглашаем этого 
анархиста заниматься с нами. Составляем кружок, девиц восемь-
десять и он будет нам читать, по анархизму. Какие они особенные! 
У этого, увидите, глаза такие чёрные, мрачные. Есть что-то демони-
ческое. Ужасно мне нравится… Я уве рена, он их всех здорово поса-
дит в калошу.

Аня. Жорж! Не знаєш, давно пішов з дому Ми рон Антонович?
Жорж (понуро). Не знаю.
Зіна. Ах! Раздражает меня этот ваш Мирон Антонович. Он такие 

глупости говорит везде, что просто стыдно. Представьте, вчера опять 
проповедывал свою организацию и равноправие проституток. Про-
сто психопат какой-то!

Аня. Чого ж психопат? Цілком зрозуміло, що його це питання му-
чить. Якби у тебе сталось таке не щастя з сестрою, я думаю, що й ти…

Зіна. Ах, пожалуйста, не говори, Аня, банально стей! Ну, что же 
из того, что с сестрой? Из этого вовсе не следует, что я должна 
выдумывать какие то идиотские теории и надоедать ими другим. Он 
даже собирается целую статью или реферат писать на эту тему. Что, 
он уже взял сестру оттуда?

Аня. Ні, ще не взяв. Думаєш, це так легко? Він шукає яку-небудь 
сем’ю, щоб взяла її до себе. Она там какие-то деньги еще должна хо-
зяйке. Поліція нічого не хоче робить… А як будуть її преслідувать, 
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хоче виступить перед всім обществом. Треба тільки, щоб хтось узяв її 
до себе й вів переговори з полі цією й хазяйкою.

Зіна. Ну, я думаю, что он не скоро найдет. Никому нет охоты при-
нимать к себе в дом какую то проститутку, иметь дело с содержа-
тельницей притона, с полицией…

Соня. Ну, а как он сам? Я не понимаю, как ему не стыдно? Я бы 
со стыда просто умерла бы. Это ведь ужас… Такая сестра…

Зіна. А ему наплевать.
Аня. Як хто дивиться на це…
Зіна. А! Ты, известно, готова распинаться за него. Твой бог. Как же! 

А просто напросто циник, ужасный эгоист и развратник.
Аня. Ну, Зина, довольно. Я больше не хочу слу шать.
Зіна. Ну, изволь. Гений, новый пророк, божество!
Аня. Зіна! Я прошу тебе, покинь…
Входить Мирон Антонович. Понурий; погляд злий, кусаючий. Рухи 

нервові, поривчасті, важкі.
Зіна (до Ані). Можеш наслаждаться. 
Мир. Антон. (мовчки здоровкаючись з Сонею. До Ані). Питали?
Аня. Питала.
Мир. Антон. Ну?
Аня (мнеться). Самої її не було дома, а чоловік…
Мир. Антон. (зло сміючись). Прийшов в ужас, за махав руками й 

ногами?
Аня. Ні, він так… м’яко.
Мир. Антон. Хм. Ну да… Або м’яко. Я, мовляв, чоловік, обществен-

ний, у мене діти… Общество еще так смотрит на этот вопрос… Про-
ститутка… Дети… «Молодые девицы»… Подлі раби!!

Зіна (задорливо). Ничего нет удивительного, Мирон Антонович.
Мир. Антон. (повертаючись до неї). Ничего нет удивительного? Від 

кого я це чую? Від соціялістки?
Зіна. Социализм здесь ни при чем. Да-с. А если они не хотят при-

нять вашей сестры, то в этом, я повторяю, нет ничего удивительного.
Мир. Антон. (хмуро). Ничего удивительного?
Зіна. Да! У каждого, действительно, семья, дети. Никто, конечно, 

не знает, какая ваша сестра: мо жет быть, она самая хорошая, пре-
красная. Но во обще… проституток каждый хорошо знает. Это суще-
ства развращенные, гадкие, низкие, бесстыдные, нахальные. Я, ко-
нечно, не говорю, почему они сде лались такими. Это совершенно 
другой вопрос. Но что они такие, это факт. И никому нет охоты риско-
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вать. А опыт уже показал, что всякие спасения проституток ни к чему 
не ведут. Я не о вашей сестре говорю.

Мир. Антон. (глухо). Моя сестра не краще й не гірше за инших. 
Чим же вони «гадкие, низкие, бес стыдные»?

Зіна. Вы еще спрашиваете? Странно. А как по вашему назвать на-
хальное зазывание мужчин? Приставания на улицах? Разве они не со-
знают, что продавать свое тело гадко и низко? Как это называется?

Мир. Антон. А як называеться, коли ви йдете повз магазини і 
до вас нахально пристають, шар пають, тягнуть?

Зіна. Нахальством. Но не низостью, потому что они не продают 
своего тела!

Мир. Антон. (тим же тоном). А як зветься те, коли ви сходите з ва-
гону й вас на перебой тягнуть за собою носильщики й продають вам 
свое тіло?

Зіна. Носильщики — продают свой труд, а не лю бовь. Они 
из нужды это делають, а те из разврата, потому что это легкий хлеб.

Мир. Антон. А ви бачили, який легкий цей хліб?
Зіна. Незачем бачить, можна знать.
Мир. Антон. Знать? А не знаєте ви часом, чого такий величез-

ний процент проституток вмирає від хвороб? А не знаєте ви часом, 
чого вони такі тупі, темні, мертві? (Все більше й більш хвилюючись). 
А не знаєте ви часом, як їх експлуатують хазяйни, як знущаються 
над ними, як всякий негодяй має право обплювать найсвятіше у неї! 
Не знаєте? А не знаєте ви часом, чи є хто-небудь в нашому обществі 
більш безправний? Ви цього не знаєте?

Жорж (хвилюючись зупиняється проти нього. Злісно). А ви не зна-
єте часом, скільки хвороб вони дають цьому обществу? Га? Знаєте? 
Це — теж труд? У, гадини!

Зіна (швидко). Да! А болезни? А болезни?
Жорж. Це — труд? Труд? Подла сволоч! Вона ще навмисне це ро-

бить, на злість.
Аня (встаючи). Жорж, заспокойся.
Мир. Антон. А хто винний?
Жорж (кричить). А хто? Я? Я — винний?!
Мир. Антон. (теж кричить). Да! Ви винні. Ви, вони — (показує на 

присутніх) всі ви винні… Не крийтеся, не бігайте туди крадькома, 
не лицемірте. Не запи найте природніх, необхідних потреб пеленою 
морали. Будьте чесними з собою. Можете одверто йти в баню і ресто-
ран?.. Так одверто і просто ідіть в публічний дім! Можете при всіх по-
дать руку банщикові й ла кею? Подайте так само і проститутці! Постав-
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те її рівно з собою. Дайте їй побачить своє людське до стоїнство. По-
ставте її в краще матеріальне, юридич не, громадянське становище й 
тоді хвороб не буде! Да! Да! Чого ви хочете? Здоров’я? Так якого ж 
ви чорта доручаєте його червам усього здорового? Ви, як злодії, кра-
дете любов проститутки, сами їй дає те всі хвороби, топчете її в грязь і 
хочете, щоб не набратись від неї грязі. Візьміть в свої руки їхнє і своє 
здоров’я! Бесстыдные? Ми, ми — соціялісти — без стидні. Ми, які ви-
ставляємо на своєму прапорі «рів ність» — брешемо. Стид нам, сором! 
Цілому класу обездолених, забитих, найнещасніших істот ми одмов-
ляємо в цій рівності! Через що? Через те, що проституція задовольняє 
наші потреби? Через те, що… мораль пануючих клеймить їх?

Зіна (гнівно). Значить, нужно поддерживать, раз вивать проститу-
цию? Да?

Мир. Антон. Безглузде питання! Проституція, товаришко, 
запам’ятайте собі раз на завжди, є рідна єдиноутроба сестра сем’ї, 
а батько їхній є рабський соціяльний лад. Поки є цей лад, є сем’я і 
проституція. Да! Не нищить і не піддержувать я хочу проституцію. Те, 
що виростало віками з необхідности, не знищиш капризом морали. 
Я хочу тільки сказать, що пора подивитись на речі своїми очима, а не 
очима тих, хто хоче зберегти цей лад. Пора признать, що проституція 
є такий же корисний і злий інститут, як і всякий инший. Да, да, това-
ришко, як і носильщик, банщик, лікар, наймит, поет і філософ. Про-
ституція так же задовольняє потреби, як і лікар, носильщик, поет і фі-
лософ. Чули?

Зіна (свистить). Фі-фі-фі!..
Соня. Ну, это уже… Я не понимаю, как можно говорить такие 

вещи.
Зіна. Да здравствует проституция! Ха-ха-ха!..
Мир. Антон. (стоїть, важко дихає й мовчки, з насміш куватою по-

смішкою, дивиться на всіх. Раптом до Ані, яка понуро схилила голову 
й сидить мовчки). А ви чом же, Анно Сидоровно, не свистите?

Аня (підводить голову, зідхає й тихо говорить). Я не знаю. Мені 
здається, що проституція стільки зла дає, що… що не можна назвать 
її корисним інститутом.

Мир. Антон. А інститут лакеїв не дає зла?
Аня. Дає… але ж…
Мир. Антон. А інститут найманої праці не дає зла? А інститут раб-

ства не давав зла? А інститут те перешньої сем’ї не дає зла? А весь 
наш соціяльний лад не є зло? Чом же ви не звете і це безстидством, 
низостю, гадостю? Га? Чом ви проститутку, яка для розкоши прода-
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ється одному за гроші, приймаєте у себе і звете «порядочной жен-
щиной»? А сестру мою, мою сестру, яка з голоду продалась, ви зве-
те сволоччю, гадиною? Га?

Мовчання.
Мир. Антон. Чого?.. Того, що ті, хто заводив всі ці інститути, 

ті для них і охрану ставили, ту мораль, ту шкарлупу, яка обгорта 
вашу душу? Ве ликий, крупний злодій, грабіжник-фабрикант є «ува-
жаемый комерсант» і його садять на почесне місце, а маленький є 
Ванька-хуліган і його садовлять в тюрму. Крупні проститутки, звуться 
«почтенными матерями семейства», а маленькі — гадинами. Да? Ех 
ви! Я не требую від них не бути злодіями й прости тутками. Я требую, 
щоб у тих, хто зве себе обо ронцем пригнічених, не було морали угні-
тателів. Да! Шкарлупу скиньте!.. Та! Ви не скинете, вам зручно і тепло 
під нею. Скинуть її ті, кого вона душить. Чуєте? Ті, для кого святість 
сем’ї — один глум; для кого святість власности — зла й нахальна 
іронія; для кого мораль — цепний барбос, що охраняє цю власність. 
Зкинуть її ті, хто постачає цьому обществу своїх сестер-проституток, 
хто і проституткою любить свою сестру, хто сам, як проститутка, про-
дає свої сили. Да! Тільки ті признають своїх сестер рівними, ті дадуть 
їм должне за їхні услуги громадянству. Да!

Зіна. И будут организовывать проституток?
Мир. Антон. Вони їх признають такими ж експлуатованими члена-

ми громадянства й навчать їх боротись за себе так, як сами борють-
ся за себе.

Зіна. Оригинально! Профессиональный союз прос титуток!.. 
Ха-ха-ха!..

Соня. Господа!.. Оставьте этот разговор. Мне стыдно. Я не могу 
больше слушать. Я даже удивляюсь… (Мирон Антонович дивиться 
на неї й посміхається).

Зіна. Глупости! Здесь ничего стыдного нет… Значит, разрешается 
всем ходить в публичные дома? Да?

Мир. Антон. А хіба не ходять?
Зіна. И ничего скверного в этом нет?
Соня. Зина, довольно, пожалуйста… Противно.
Зіна. Обождите, это интересно. Да?
Мир. Антон. Скверно все те, що руйнує життя. Чарка вина — корис-

но, п’янство — скверно. Хто від дає всі свої сили на одне, чи п’янство, чи 
на поло ві втіхи — убогий, вузький дурень. Скверний не акт, а убожество.

Зіна. Значит, скромная середина? Умеренность и аккуратность? 
Фу, мещанство! Жалкое, маленькое, гаденькое мещанство! А всю 
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поэзию любви, а свя тость самого красивого чувства, все это мож-
но выбросить? Можно всяким негодяям соблазнять чу жих жен, 
невинных девушек, можно развращать мальчиков, можно все. При-
ятная для всякого мерзавца теория! Да! Удобная! Что ж? Естествен-
ное влечение, потребность. Замечательно!

Мир. Антон. А мораль ваша здержує їх? Чи хоч кого вона здержує? 
Хіба революціонери не хо дять до проституток?

Зіна. Негодяи да, ходят.
Мир. Антон. Неправда! Дев’яносто дев’ять про центів самих ідей-

них революціонерів ходять. Що це значить? Я вас питаю, що це зна-
чить, що дев’яно сто дев’ять процентів всіх мужчин — «негодяи»?

Зіна. То значит, что они только негодяи. Него дяи, мерзавцы, га-
дости! Да, да! Молчите! (Тупа ногами).

Мир. Антон. Да? Ні! Це значить, що природу не замажеш в собі 
глиною морали! «Негодяи». А ви знаете, як ці негодяї мучаться за це? 
Знаете? А знаете, скільки молодих сил бореться по наказу вашої мо-
рали з природою й гине? Ви бачили муки таких негодяїв? Ні? А ви 
знаєте, як процвітає она нізм по школах, гімназіях, пансіонах, інсти-
тутах?

Соня (з обуренням). Я больше не могу слушать! Я ухожу.
Мир. Антон. Ах, «боже мой»! Вас слово «она нізм» сконфузило? 

А не конфузило, що подруги ва ші мучились від нього? Га?
Соня. У меня нет таких подруг!
Мир. Антон. Неправда! Чорт забирай! Неправда! Є! Придивіться 

краще! «Негодяї»? Та ви придивіться до цих молодих негодяїв: змуче-
ні, зневірені, прогри зені наскрізь муками морали… Для чого ці муки? 
Кому вони потрібні? Тим, хто сем’ю хоче оберегти? Да? Не обере-
жеш — вона згнила давно! Проституція стала необхідністю. Знищи-
те проституцію, то будуй те тюрми й божевільні. Да! Але кому потріб-
ні тюр ми, тому потрібні й муки молодіжи! Зайві, непотріб ні для життя 
муки! Коли жить? Тоді, як згниють од сирости вашої морали нер ви? 
Жить треба тепер! К чорту зайві, непотрібні муки! Не від того мучить-
ся гімназист, що виконав необхідний, природний акт, а від того, що 
цей акт щитається мерзостю. Зло не в акті, а в стражданню, в свідо-
мості злочинства. Тільки з законною жоною це злочинство перетво-
рюється в священне таїнство. «Таїнство»! Все життя повне цих пугал 
— таїнств! Все життя тільки й знаєш, що боїшся й борешся з ними! 
А жить же коли? Та дайте хоч одну мені радість, коло якої не стоя-
ло б цього пугала? Нема! Все священне. Що б не видумали, зараз свя-
щенне!
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Соня (раптом). Послушайте! Вы вот говорите, что эти… ну, эти 
проститутки такие же… Ну, что это полезный и честный труд. Да?

Мир. Антон. (здивовано). Ну?
Соня (конфузячись, поспішно). А зачем же вы хотите свою сестру 

взять оттуда?
3іна (живо, радісно). Да, да! Правильно. Конечно. Зачем?
Мир. Антон. (змішавшись). Зачем?
Всі дивляться на нього.
Зіна. Да, да! Ведь вы говорите, нужно быть чест ным с собой. 

Зачем?
Соня (живо, озираючись на всіх). Конечно, если это честный 

труд… Значит, ему самому стыдно, что такая сестра?..
Мир. Антон. (дико, розтеряно дивиться на всіх). Позвольте, як 

то «зачем»?
Зіна. Да, да… Зачем, зачем?
Мирон Антонович, якось безсиліючи, мовчки дивиться на всіх.
Зіна. Ага! А что? В калоше? Ха-ха-ха! Браво, Соня! (Ляска в долоні).
Соня (задоволено, конфузячись). Конечно, если чест ный труд, 

значит, зачем же брать сестру?
Зіна (до Мирона Антоновича). Ну-с?.. Что же вы? Теория одно, 

а жизнь другое? Ха-ха-ха!.. Нет, это замечательно… После таких 
ужасных речей и… ха-ха-ха!

Аня (з жалем подивляючись на Мирона Антоновича). Ну, господа, 
довольно говорить об этом.

Мирон Антонович мовчки, приголомшено, дико дивиться перед 
себе.

Входить Самуїл Автономович. Він так само в пальті з піднятим ко-
міром. Вигляд у нього убитий, сумний.

Сам. Автон. Можна, господа?
Зіна. А, дядя! Пожалуйста!.. Вы, конечно, не раз деваетесь?
Сам. Автон. Да, серце, не роздіваюсь. Годі вже мені роздіваться. 

Звиніть, господа, я руки вам не подаю. Здрастуйте так… (Уклоняється).
Соня й Аня. Здраствуйте.
Зіна. Садитесь, дядя. (До Мирона Антоновича, що стоїть блідий, 

окаменілий). Ну-с? Калоша! Ха-ха-ха!
Аня Зіна! Годі! Буде про це.
Зіна. С удовольствием.
Сам. Автон. Дякую, серце, дякую. Ох!.. (Сідає й озирається). 

Сквозняк у вас, господа!
Зіна. А вы все, дядя, боитесь сквозняков? А как здоровье?
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Сам. Автон. Здоров’я? Шо моє здоров’я? (Безна дійно маха ру-
кою). Дома мама?

Зіна. Поехала на вокзал отца провожать.
Сам. Автон. Так, так…
Мирон Антонович, напружено думаючи, стоїть. Раптом підводить 

голову, бажаючи щось сказать, але зараз же знов похнюплюється й 
дивиться кудись уперед. Аня задумлива. Жорж то сяде, то ходить.

Соня. Зина! А мы не опоздаем?
Зіна (дивиться на годинник). О, нет, еще очень рано. Как же вам 

живется, дядя? Как с чахоткой? Что говорят доктора? (Иноді, іроніч-
но посміхаючись, зирка на Мирона Антоновича).

Сам. Автон. А, ці доктора! (Гірко посміхається). У вас, говорять, 
совершенно здоровиї льогкиї… Ето у мене… Хм!.. Як вам ето нра-
виться! У мене здо ровиї льогкиї!..

Зіна. А может быть, и в самом деле, дядя? (Лука во підморгує до 
Соні. Та посміхається).

Сам. Автон. У кого? У мене?
Зіна. Да.
Сам. Автон. А, остав, серце: де ж там вони у мене здорові. О! (Каш-

ля). Це тобі здорові! Та ще з такими нервами, як у мене. Дайте спокій…
Зіна. Как? И нервы?
Сам. Автон. (сумно дивлячись на неї). Сама настояща невростенія.
Зіна. Ха-ха-ха! Да не может быть?!
Сам. Автон. От ти смієшся, а сміяться нічого. Ви, молоді, все ду-

маєте, що так собі. Поки здо ров’я є. Да… А там не до сміху буде…
Зіна. Откуда же вы знаєте, что у вас… как вы сказали?
Сам. Автон. Невростенія, серце.
Зіна. Ха-ха-ха! Откуда же вы знаєте, что она у вас?
Сам. Автон. Доктори, серце, сказали. Обнару жили у мене неврос-

тенію. Принімаю тепер ванни. Вранці і ввечері сказали охлопуватись 
мокрим ру шником, а так часов у 12 ванну приймаю. І лікарство якесь 
п’ю, бог його зна, яке воно там. П’ю.

Жорж (раптом зупиняючись коло нього). А сифілісу у вас нема, 
дядя?

Аня. Жорж!
Сам. Автон. (з жахом піднімаючи руки). А! Що ти говориш! Спаси 

нас, господи, від такого нещастя!.. Отто, боже наш!..
Соня. Фу, Жорж, как тебе не стыдно! Не за бывай, пожалуйста, 

что я еще не жена твоя. Бес стыдник!
Жорж (злісно). Тільки з жоною можна говорить?



279

ЦІНА  ЕКСПЕРЕМЕНТУ

Сам. Автон. Ну, й сказав ти… Ах, іменно, без стидник… Отаке без-
стидство на мене подумать.

Жорж. А хіба це важко заразитись. Пішли бриться і заразились че-
рез бритву. Ви ж бриєтесь у парикмахерів?

Сам. Автон. (злякано). У парикмахерів.
Жорж (злорадно). Ну, от! І, може, він у вас є, та ви й не знаєте.
Самуїл Автономович помалу проводить рукою по щоках.
Аня (с мукою). Жорж! Ради бога, перестань!
Жорж (до неї). Та чого тобі? (Пильно дивиться на неї).
Аня (хапається рукою за голову, з одчаєм). Ах, Жорж!
Жорж раптом понуро, нервово почина ходить по кімнаті.
Зіна. Видите, дядя, как легко заболеть! 
Сам. Автон. (підводячись до Жоржа). Слухай, серце, а як той… як 

єсть ця сама хвороба, то часом не сверблять ноги?
Жорж (понуро, не слухаючи). Сверблять.
Сам. Автон. Боже мій!.. Та невже ж я…
Зіна. Xa-xa-xa!… (Кидається до нього). Успокойтесь, милый, ни-

какие ноги не сверблят и никакого си филиса у вас нет. Когда этим 
больны, то прова ливается нос, выступают язвы страшные, человек 
гниет. А у вас нос еще крепко держится… Ха-ха-ха!..

Сам. Автон. (обмацує ніс). Хм!.. Так наче болить трохи… Може 
вже провалюється?

Соня регоче.
Зіна. Ну, вы уже найдете. (До всіх). Я раз видела сифилитика. Ужас. 

Какие то раны на лбу, носа нет, дыры какие то отвратительные. Брр!
Жорж безсило сідає на стілець і важко дихає.
Соня. Фу! Я бы ни за какие сокровища не по любила бы… такого 

больного. Ни-за-что!… Ух!..
Аня (з мукою кричить). Господа! Ради бога, оставьте! Оставьте! 

Я не могу.
Зіна. Ах, какая нежная! Подожди, вот попадется тебе муженек 

такой.
Соня. Я бы на другой день удрала! Гадость, мерзость. Чехотка, па-

ралич, все что угодно, только не эта мерзость. Негодяйская болезнь!
Жорж (глухо). Чого-ж «негодяйская»?
Соня. Как это чего? Вот это мне нравится! Да от того, что только 

негодяи болеют этой болезнью.
Мир. Антон. (раптом, криво посміхаючись). Ну, вам інтересно 

знать, зачем я хочу взять свою сестру?
Зіна (живо). О, да! Будьте так добры!
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Жорж машинально сіда й безсило застигає.
Мир. Антон. (почуваючи болючу ніяковість). Ну, так я вам скажу… 

Ви напрасно так торжествували… Хм!.. Я для того це роблю… (Рап-
том, злісно). А! Покинемо! Можете собі! (Почина ходить).

Зіна (іронічно, вклоняючись). Очень ясно теперь.
Аня (гнівно). Зина! Как тебе не стыдно! Никакого… великодушия!
Мир. Антон. (злісно). Пожалуста! Я не потре бую його.
Сам. Автон. (який весь час ніби прислухавсь до чогось у себе, об-

мацував лице). Ну, скажіть, господа: а не буває так, що содроганіє 
в колінах? Це не признак?

Аня (встаючи). Ах, дядя, ніяких признаків у вас нема. Оставте ви 
вже це! Ради бога! Ходімте краще в гостінну. Соня або Зіна заграють. 
Ходімте! Соня, Зіна, дядя, Жорж! Ходім. Я не можу вже більше!

Соня (до Жоржа). Идем, Жорж. (З жахом). Господи! Жорж, что 
с тобой? Ты весь белый! Тебе дурно? Воды дать?

Аня (кидається до нього). Жоржик, дорогой, милый! Жоржик!
Жорж. Ну, пустяки! Голова… трохи… Ходім… Пустяки. Я просто 

не виспався.
Сам. Автон. Нашатирного спірту, господа. Спірту. Я вже знаю. 

В таких случаях спірт найкраще.
Соня. Дать воды, Жорж? Бедный! (Хоче поцілувати).
Жорж (одхиляючись, раптом встає). Ах, одчепіться. Ну, що тут та-

кого? «Води… Ах, ох!» (Нервово йде в вітальню).
Зіна. Ну, что там! Нежности! Идем в гостинную! Соня сыграет Гри-

га и у него пройдет. Соня!
Всі, крім Мирона Антоновича, виходять.
Соня (ідучи). Странный какой! Я просто не по нимаю…
Аня. Устал он…
Мирон Антонович почина швидко ходить по кімнаті, зупи няючись 

і скажено давлячи собі руки. Потім раптом зупиняється, сіда й пону-
ро безсиліє. Чути музику.

Аня (входячи). Мирон Антонович, а ви чого ж?
Мирон Антонович мовчки дивиться на неї.
Аня (підходить до нього й схиляється на стіл). Ах, яка мука, Роню.
Мир. Антон. (в’яло, понуро). Що з Жоржем?
Аня. Не знаю.
Мирон Антонович пильно дивиться на неї. 
Аня. Чого ти?
Мир. Антон. Да… (Мляво й насмішкувато посміхається).
Аня. Чого ти?
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Мир. Антон. Так. Не хочу сказать.
Аня (сумно). Як хочеш.
Мовчання. Музика плаче.
Аня (зідхаючи). Ах, яка мука! Який ужас!
Мир. Антон. У Жоржа сифіліс?
Аня (живо). Він тобі сказав?
Мир. Антон. Ні, я так питаю. Ти хіба не знаєш?
Аня. Здається… Помітно, правда.
Мир. Антон. Да, він так кумедно поводився…
Аня (закриваючи лице руками). Ужас, ужас, ужас!!
Мир. Антон. (якось кам’яно, одрубисто). Як і всяка хвороба… Сер-

йозна…
Аня (дивлячись на нього). Ах, Мироне, ти страшенно… Я не знаю, 

у тебе все так просто. Я не розу мію тебе. Матір можна убить, прости-
туція заслужує уваженія, сифіліс, як і всяка хвороба… В тебе нема 
ні порока, ні поезії, ні етики… Ти не сердься на мене, Роню, я знаю, 
— тобі боляче за сестру, ти страдаєш, я розумію, співчуваю, але 
я не можу помиритись з тим, що проституція таке ж непозорне ре-
месло, як і всі инші. І ти ж сам признав це.

Мир. Антон. Чом же ти ще не ляскаєш в до лоні? Більше велико-
душія? Хм!

Аня. Ах, Роню!..
Мир. Антон. (сильно давить руками голову й засти гає. Потім, тихо, 

безсило): Слухай, у тебе було коли-небудь так, що чуєш, як щось тріс-
кає в мозку?

Аня (здивовано). Тріскає?
Мир. Антон. (раптом). Знаєш, від якого злочин ства найбільше 

страждання?
Аня дивиться на нього.
Мир. Антон. Від злочинства проти себе, проти своїх законів!.. Цьо-

го не одкинеш… Да, ніяк не од кинеш… Все, а цього ні…
Аня (помовчавши). Бач, Роню: сказать «будь чесним з собою» 

легше, ніж зробить…
Мир. Антон. (ніби уколотий. Жорстко). Ти хочеш цим себе оправ-

дать? Да? Ну да, це тяжко, це… Ну да, я страждаю. Але я шукаю, 
я б’юсь за це, я… А ти? Ти не спотикаєшся, бо лежиш… І хочеш оправ-
дать себе моєю подлістю? Ну да, я подло роблю, да, я безсилий, іді-
от… А ти піддержала мене? Ти хочеш сплести наші душі? Хіба ти то-
вариш мій?
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Аня (тихо). Хіба товариш повинен завжди згоджуватись з твоїми 
думками?

Мир. Антон. (махає рукою). А!.. Ходить по хаті. (Зупиняється. З му-
кою). Не можу… Не можу я… Сестра жде… Брат за матір уже й так… 
І не можу оддерти цю прокляту, подлу шкарлупу! (з ненавистю). При-
росла проклята, як… Подумать, що покинуть її там… Ні!.. Да! (Хо-
дить і знов зупиняється). І що ж робить?.. У мене все вже крутиться… 
Я не знаю… Я просто з одчаю візьму її до себе й хай буде, що хоче. 
Я не можу… Акуліна Автономовна підніме ґвалт? Як ти думаєш?

Аня. Розуміється. (Мовчить).
Мир. Антон. А ти сама як думаєш?
Аня. Я? Що ж? Я… нічого… (Поспішніш). Розумі ється, приводь.
Мир. Антон. (пильно дивиться на неї. Суворо). Так. Я, значить, іду.
Аня. Підожди!.. (Не дивиться на нього). Слухай, Ми роне. Коли ти 

мене покинеш… Ну, нічого. Іди. Все одно.
Мирон Антонович якийсь мент дивиться на неї, круто по вертається 

й виходить через свою кімнату в сіни.
Аня (раптом за ним). Роню!
Мирон Антонович не озирається. Аня поспішно виходить за ним. 

Чується музика. Якийсь час нікого нема. Входить Жорж і Соня.
Жорж (напружено, непокійно бігаючи очима, рухи нервові). Охо-

та тобі йти на той реферат? Зіна тебе вже зов сім спропагандирувала?
Соня. Нет… Так я себе… Ей это нравится. И при том интересно.
Жорж. Можуть арештувать.
Соня (злякано). Разве? Ну, в таком случае я, ко нечно, не пойду. 

Я с тобой останусь сегодня. Хо рошо? А где же этот… циник? (Ози-
рається).

Жорж (рішуче здавлено). Слухай, Соня. Ти серйозно сказала, що 
нізащо б не полюбила сифі літика?

Соня. Ну, конечно.
Жорж. Даже… якби… Ну, а якби вже полюбила… кого-небудь, 

а він заразився сифілісом?
Соня (злякано, з жахом дивиться на нього). Жорж?!
Жорж (ще більше хвилюючись). Ну?.. Говори!.. Ну, я заразився 

сифілісом…
Соня. Жорж… Ты… (Злякано, з одчаєм кричить). Жорж, не мо-

жет быть?!
Жорж (поспішно, хапаючись). Нічого страшного, Со ня. Глупості 

— ніс, то не так… То не буває… Я тобі…
Соня (з жахом, з поширеними очима). У тебя?!.. Ты…
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Жорж. Соня!.. То все глупості. Вислухай! Треба тільки два годи… 
Слухай. (Дрижачими руками хоче схо пить її за руку).

Соня (схоплюючись, маха руками, кричить). Нет, нет!.. Не касай-
ся, не касайся. Уходи, уходи!.. (Почина од ступать до дверей, махаю-
чи руками).

Жорж. Соня! Вислухай…
Соня. Нет, нет!.. (Вистрибує в двері).
Жорж зупиняєтся й кам’яніє. З розчинених дверей чути сум ну ме-

лодію, яка раптом переривається.
ЗАВІСА

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ
Вітальня. Посередині двері в їдальню, з правого боку, — в перед-

ню, з лівого — в инші кімнати. Під лівою стіною піяніно; крісла, кана-
па, столики, квітки, картини і т. и.

Зіна сидить за піяніном, волосся розкудовчене, кохточка недбало 
одягнена; ліниво бренькає. Входить Аня; ступає помалу, хмура, сум-
на; сіда недалеко від Зіни в крісло й по нуро задумується.

Зіна. Жорж не приходил? (Бренькає).
Аня. Ні.
Зіна (помовчавши, раптом). Этот анархист — дурак!.. Я разочаро-

валась в нем. (Повертається до Ані).
Аня (неуважно). Да? Чого ж так скоро?
Зіна. Ужасно однообразный. До тоски! Я больше не пойду на кру-

жок. (З нудьгою). Какие, они все скуч ные! Надоели страшно. Вчера 
страшно поссорились из-за глупости. Скучные все, однообразные, ни-
чего нового, все: «партия, организация, массовки, круж ки». Тошнит 
просто!.. (Пауза). Мне вчера предложили вступить в лабораторию… 
бомбы приготовлять

Аня. Що ти?!
Зіна. А это интересно!.. Я сказала, что поду маю… И, кажется, 

возьмусь. Ей-богу!.. Ужасно, на верно, интересно!.. А может быть, по-
еду в Норвегию. Меня пpиглaшaют. Фиорды, мрачные горы. Хорошо!

Аня не слухає.
Зіна. Давай, Анька, поедем! Ей-богу! Ужасно мне хочется в Норве-

гию. Да что с тобой? Аня!
Аня. Так… Нічого.
Зіна. Жорж? Да?
Аня. А! Все! I Жорж, і мама, і…
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Зіна. Слушай, я все-таки не понимаю, до каких же пор эта сестра 
его будет у нас? Странно!

Аня. А тобі що?
Зіна. Мне ничего, но совсем не интересно, когда мама каждый 

день устраивает сцены, ходят какие-то околодочные, у меня тут лите-
ратура бывает. Да и сама эта Маруся совсем неинтересный тип. Ког-
да же он достанет ей паспорт?

Аня. Він хоче довести діло до суда… і виступить там…
Зіна. Идиот!
Аня. Ну, Зіна…
Зіна. Конечно, идиот! Что он докажет на суде? И перед кем он бу-

дет говорить? Кучка бюрократов-мещан… Интересно!
Аня. Там буде й публіка. Та не в тому річ…
Зіна. Анька! Ты его очень любишь?
Аня (понуро). Очень. 
Зіна. Странно. Он совсем не в моем вкусе.
Аня (з кривою посмішкою). До ідіотизму люблю! Зда ється, кожну 

кліточку його тіла цілувала б безумно. Прямо не знаю, що зо мною. 
Ти не розумієш його, Зіна. Він страшенно правдивий, чистий… Він…

Зіна. Кто чистый? Он? Ну, мадемуазель, вы, из вините, оконча-
тельно с ума сошли.

Аня. А, Зіна, ти судиш так, як усі. Він надзвичайно чистий! Силь-
ний, не пошлий. Розуміється, він чудний.

Зіна. Вы женитесь?
Аня. Що значить «женитесь»?
Зіна. Ну, что? Конечно в церковь не пойдете… Ну, будете вмес-

те жить.
Аня понуро, задумливо мовчить.
Зіна. Аня!..
Аня. Не знаю.
Зіна. Странно!
Аня (раптом, криво посміхаючись). Знаєш, коли ми вмісті будем 

жить? Коли я піду хоч на день в публіч ний дом.
Зіна. Ты с ума сошла?!
Аня безсило кладе голову на стіл.
Зіна. Это, может быть, он хочет?
Аня мовчки хитає головою.
Зіна (страшенно обурена, схвильовано схоплюється). Но, слушай, 

ведь он окончательно больной, сумасшед ший?! Аня!
Аня (підводячи голову, безсило). З його погляду — він правий.
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Зіна. Да ты с ума тоже сходишь! С его погляду. Да ведь ты же име-
ешь свой погляд? Ведь это же… чистое помешательство, больной 
бред! Господи! Они с ума сходят! Да для чего это? Зачем?

Аня (жалко посміхаючись). Это будет… Как он сказал? Это будет 
«жестокой и отчаянной операцией над моей шкарлупой»… 

Зіна (з твердим переконанням). Ты знаешь, Аня, он наверно боль-
ной! Ей-богу, он больной!.. Да, ты пос мотри, какой он теперь воз-
бужденный ходит. Это ненормально! Это решительно ненормально.

Аня. Ах! Якби ти знала, як він мучиться… Як він мучиться від усьо-
го цього. Мати, брат, сестра… Я не можу просто дивитись…

Зіна. Он больной. Это невозможно. Любит и сам посылает 
в публичный дом? Это — психоз. Ну, и что ты ему сказала?

Аня (понуро, задумливо). Що ж йому сказала?.. Не можу…
Зіна. А он?
Аня мовчить.
Зіна (мовчки ходить, погляда на Аню. Раптом зупиня ється й, 

пильно дивлячись, говорить). А знаешь, что я те бе скажу? (Аня ди-
виться на неї). Ты пойдешь!

Аня (раптом схоплюється й істерично кричить). Никог да!! Никогда!
Зіна. Тише! Успокойся! Аня!..
Аня. Никогда, я тебе говорю!
З їдальні швидко входить Акулина Автономовна.
Акул. Автон. Шо за крик тут?
Зіна. Ничего, мама… Так себе, поспорили… Ни чего…
Аня сіда й бере голову в руки.
Акул. Автон. (нервово, пласкиво). Какой спор? Шо вы делаете 

со мной? Шо вы хотите от меня?
Зіна. Да что сделалось? Чего волноваться?
Акул. Автон. Шо сделалось? Вы не видите? До каких пор вы буде-

те мучить меня?
Зіна. Мама, вы лучше успокойтесь.
Акул. Автон. Успокойтесь? Я не могу успо коиться! Вы из моего 

дома публичный дом сделали, проституток навели… Вы навек опо-
зорили меня!.. «Успокойтесь»?!

Зіна. Мама, она скоро уйдет.
Акул. Автон. Скоро? Целую неделю я слышу это. Боже мой, боже 

мой!.. Дожила на старости лет. Образовала детей… Вот!.. (плаче). 
Какой-то мужик, какая-то шлюха дороже матери…

Входить Мирон Антонович. Рухи рвучкі, напружені, очі нервово-
блискучі. Акулина Автономовна витира сльози.
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Мир. Антон. Можна? Акулино Автономовно, я сьогодні буду з Ми-
колкою ввечері заніматись… Після обіду я занятий…

Акул. Автон. (кротко). Пожалуйста… Но я… Ви дите ли, Мирон Ан-
тонович, я хочу вам сказать… Я вполне вхожу в ваше положение, 
но я, извините меня, больше не могу, у меня дети… Я попрошу вас 
оставить наш дом… Мне, конечно, очень жаль, но…

Аня. Мамо!
Мир. Антон. Так. Добре. Сьогодні йду. (Поверта ється й виходить).
Аня. Мамо! Ви не маєте права!
Акул. Автон. Как это не маю права? А кто же имеет право? До ка-

ких же пор терпеть это?
Аня. Если он уйдет, я тоже уйду!
Акул. Автон. С ним?
Аня. Це все одно!
Акул. Автон. Аня!.. Что ты с нами делаешь? Одумайся! Боже мой, 

боже мой!.
В сінях дзвінок.
Акул. Автон. Что вы делаете со мной только? Вы меня живую 

в гроб ложите! Где Жорж? Вы ж сестры его. Почему хоть вы его 
не остановите? Почему вы позволяете пьянствовать ему?

Зіна. Мы с ним столько же можем сделать, сколь ко и вы…
Входить Дуняша.
Дуняша (шепотом до Акулини Автономовни). Бари ня! Прийшли 

господа Тишкевичі… Спрашують вас…
Акул. Автон. (зашамотавшись) Ох, боже мой!.. Чего так рано?.. А у 

нас не прибрано… Проси сю да… Зина, ты пошла бы хоть причеса-
лась… От… не кстати!

Зіна. Ну, вот еще!.. Пусть так рано не шляется! Терпеть не могу. 
(Хоче йти).

Входит Соня й мати її Тишкевичка, стара сива пані з великим во-
лом, товста, з оддишкою й короткозора, з лорне том. Зіна зупиняється. 

Акул. Автон. Вот неожиданно дорогие гости!.. Извините, у нас 
так… (Цілуються). Милая Сонечка!..

Соня холодно й сухо уклоняється.
Тишкевичка (говорить басом, якось рішуче, грубо вато). Извините. 

Рано забрались к вам. Сегодня уезжаем… Здравствуйте, милые. (Ці-
лується з Зіною и Анею).

Акул. Автон. Уезжаете?.. Садитесь, пожалуй ста. Сонечка, сади-
тесь, голубка.

Тишкевичка крякає.
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Соня (сідаючи, холодно). Благодарю.
Зіна одводить у бік Аню й щось непомітно шепче їй, з пи танням 

дивлячись на неї й показуючи очима на гостей. Аня понуро, але з ін-
тересом дивиться і стискує плечима. Зіна з таким виглядом, який по-
казує намір слухати, сідає в крісло й запрохує знаком Аню. Аня сіда 
й задумується.

Акул. Автон. И надолго уезжаете?..
Тишкевичка. Да бог его знает. На сколько придется.
Акул. Автон. (надіваючи пенсне). Заграницу, может быть?.. А Со-

нечка ничего нам не говорила, скрытная какая. А жениху, небось, 
давно сказала. Хе-хе-хе!… (Вигляд у неї стурбовано-несмілий, насто-
рожений).

Тишкевичка. Нет, к брату, в Курск думаем по ехать…
Акул. Автон. Ага, к брату… Давно, наверно, не виделись? Может 

быть, кофе выпьете, Ксения Петровна?
Тишкевичка. Нет, спасибо… Мы на минутку…
Акул. Автон. А Сонечка нехорошая, нехоро шая!.. Так долго к нам 

не заглядывала. Я уж дума ла, может заболела бедняжка… А Жоржик 
наш все на лекциях, с утра убежал… К экзаменам готовится. Бедные 
дети… Весна, а они…

Тишкевичка (раптом, пильно дивлячись на Акулину Автономов-
ну). А как здоровье его?

Акул. Автон. Ничего, благодарю вас… Экзаме ны утомляют, но… 
ничего…

Тишкевичка. Хм!.. Видите, дорогая Акулина Автономовна, я долж-
на вам откровенно сказать, что ваш сын — негодяй. Да, да!.. Как это 
тяжело. Он вас обманывает… Он — гадкий, развратный мальчиш-
ка. Это я вам откровенно должна сказать. Я — человек прямой. Сер-
дитесь — не сердитесь на меня. Я, откровенно говоря, была про-
тив этого брака. Наш род старинный, дворянский… Да… Обеднел, 
это вер но… Конечно, в наш век нельзя признавать одно дворян-
ство… Да… Сонечка, дай мой платок!.. (Соня подає). Да… Нельзя… 
И я согласилась… Он, думала, человек состоятельный, положитель-
ный, с образо ванием, он поддержит наш род… Да… А теперь… Вы 
не волнуйтесь, дорогая, но я должна вам сказать, что… моя Соня 
не может быть его женой…

Акул. Автон. Но почему же?.. Так неожиданно… Я, право…
Тишкевичка. У вашего сына (озирається й тихо), скверная бо-

лезнь!..
Соня робить вигляд, що нічого не чує.
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Акул. Автон. (з жахом сплескуючи руками). Господи?!
Тишкевичка. Сам признался Соне… Вот… Ко нечно, она перепу-

галась… И… Сочувствую от всей души вам!.. Дай бог вам сил пере-
нести этот позор… этот тяжелый крест… Конечно, я тайну сохраню, 
но… Он так себя ведет… Ведь он в пьяном виде приезжал к нам. Вы 
представьте!

Акул. Автон. В пьяном виде?!
Тишкевичка. Да… Наговорил мне и Соне ужас ных дерзостей. 

Я думала, что вам известно это как-нибудь… Но вижу, что он вас, 
бедную, нагло обма нывает…

Акул. Автон. (закрива лице руками). Господи! Ни чего же этого 
я не знала.

Зіна (нетерпляче зривається з місця, з обуренням). Мама!.. Фу!.. 
Это возмутительно!..

Круто повертається й хоче вийти, але зупиняється, бо на зустріч з 
їдальні виходять Мирон Антонович з Марусею, одягнені обоє.

Мир. Антон. (до Акулини Автономовни). Ваше ба жання виповняю. 
Ми йдемо. (Пильно дивиться на Соню й Тишкевичку, яка роздивля-
ється на нього в лорнет).

Акул. Автон. (встаючи до нього). Всего доброго, Мирон Антоно-
вич. Очень жалею, что так печально.

Мир. Антон. (одривисто, напружено). А я не жалію. Мені ще тре-
ба побалакать з вами. Але в вас гості. Ну, я можу підождать. (Глянув-
ши на Зіну, Аню, Тишке вичку й Соню, злісно посміхається. Раптом не-
сподіванно, різко до Тишкевички й Соні). Позвольте вас познайомить 
(показуючи на Марусю). Моя сестра. По професії про ститутка.

Тишкевичка. Что такое?!
Мирон Антонович (обертаючись до Марусі). А це… Маруся, Тиш-

кевичі, мати й дочка. Тоже занімаються проституцією. А це (на Аку-
лину Автономовну) стара про ститутка. Твої товаришки по ремеслу.

Маруся мовчки, злісно, потупившись, посміхається.
Тишкевичка (з жахом озираючись). Что он говорит?.. Кто он 

такой?
Акул. Автон. (скажено до нього). Как вы смеете?! Разум?
Зіна (підбігаючи). Убирайтесь вон! Негодяй!
Маруся (з трохи зляканим лицем). Ходім, Мироне.
Мирон Антонович з спокійною ненавистю, з-під лоба подивля-

ється на всіх. Аня поширеними, дикими очима дивиться на нього.
Тишкевичка (до Соні, яка злякано дивиться навкруги). Что такое? 

Какие проститутки?!
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Мир. Антон. (з ненавистю). Ваша дочь, сударыня, проститутка, прода-
ющаяся за деньги сыну вот этой проститутки, продавшейся давно также 
за деньги. А это моя сестра проститутка, тоже продающаяся за деньги.

Тишкевичка (підводячись, дрижачи). Ты.. ты, мерзавец... Я тебя...
Акул. Автон. Зина! Зови полицию! Аня! Я в суд на тебя… Вон сию 

минуту!
Мир. Антон. (з злісною радістю дивиться на всіх). Ага! А ви цьо-

го досі не знали?
Маруся. Мироне, ходім! Ну їх к чорту!
Акулина Автономовна дико-здивовано озирається на всіх.
Соня. Мамочка, идем!..
Мир. Антон. Зараз. (Якось випрямляючись, раптом рішуче, твер-

до, напружено звертаються до Ані). Ну, Галю! Тепер я знов питаю, — 
більше питать не буду: ідеш з нами? З нами чи з ними?

Всі якось машинально повертаються до Ані. Аня бліда, широкими, 
дикими очима дивиться й мовчить.

Мир. Антон. Галю! Більше питать не буду: з нами чи з ними?
Акул. Автон. (дико). Господи! Что ж это такое делается?!
Аня (раптом зривається й, простягаючи до нього руки з дико 

скрюченими пальцями, кричить). Уходи!! Уходи!! (Істерично регочу-
чи, вибіга в їдальню).

Тишкевичка (розтеряно). Ничего не понимаю!
Мир. Антон. (рішуче, твердо до Марусі). Ходім. (Не дивлячись ні на 

кого, повертається й іде до дверей, що в передню).
Назустріч Жорж, п’яний, з розкудовченим чубом, в забруд неному 

студентському пальті, видно, упав десь в болото.
Жорж. А! Ментору моє поважання! У мене прохання є до вас. 

Можна вас?.. А це хто? О!.. Честь имею!.. Очень приятно!
Акул. Автон. (кидаючись). Жорж! Гони этого мерзавца! Зови 

городовых!
Жорж (здивовано). Якого… мерзавця?
Соня. Мама! Идем!
Тишкевичка (поспішно). Конечно, конечно. До свидания, Акулина 

Автономовна. Пожалуйста, про водите нас.
Жорж. Де ж той мерзавець?.. Це?! (показує на Соню).
Мир. Антон. Це я.
Жорж. Неправда!.. Я сам знаю. Чи це? (показує на Тишкевичку).
Тишкевичка. Акулина Автономовна! Уберите своего сына, а то, 

если уж я выйду из терпения, то будет плохо. Я уже наслушалась до-
вольно. Будет с меня!
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Акул. Автон. Жорж! Что ты делаешь? Что ты творишь, Жорж?!
Зіна. (беручи його за руку). Идем, Жорж.
Жорж (п’яно). Почекай… Та підожди! Я хочу по балакать.
Зіна тягне.
Жорж (злісно). Та одчепись же, говорю! Не бійсь, гірше їм, як 

вони мені, не зроблю. Вы не любите этого слушать? Да? Нет, обожди-
те! Я хочу послед ний раз с вами поговорить. Вы понимаете, что зна-
чит последний, или не понимаете?

Тишкевичка. Вы сначала проспитесь, бесстыд ник вы! Пустите 
меня, я старая женщина, я не могу с пьяными разговаривать!

Жорж. Да?.. Очень жаль… Жаль… А я пьяный могу с старыми 
женщинами разговаривать. И буду разговаривать. Вы ведь моя… 
Как это?.. Теща? Да?.. А вот моя невеста.

Маруся (голосно). Мироне, ходім.
Жорж (раптом, поспішно). Стой, куди «ходім»? Ми рон Антонович, 

у мене до вас прохання… Минуту!..
Тишкевичка. Пустите меня, ради бога! Я кри чать буду.
Акул. Автон. Жорж!
Жорж. Пустяки-и! Я визжал… понимаете (злісно, п’яно нахиляєть-

ся до Тишкевички): визжал и то не помогло… Не поможет! Я с невес-
той хочу поцеловаться… Она очень любит сифилитиков. Любишь, ты?

Соня. Георгий Сидорыч! Если вы не пропустите нас уйти, я буду 
кричать в окно на помощь.

Зіна. Жорж! Жоржик! Умоляю тебя! Ради всего святого для тебя.
Жорж. Іди ти к чорту! Святого… У мене свя того? Ідіотка ти! Що 

в мене святого? Сифіліс! У мене тільки сифіліс є! Понімаєш ти? 
Така маленька-малю-ю-сінька бацила… Не видно… Вона все святе, 
все з’їла… Всю душу з’їла… Оця маленька бацила… Понімаєш ти? 
От штука!.. Малюсінька бацила вики нула за борт… Нема мене… Ти 
думаєш, це я, Жорж? Глупості! Це — мішок з бацилами… (Безсилі-
ючи, тихо, мляво, з скукою). Идите, господа… Все это пустяки… Из-
вините за безпокойство… Дай, Зиночка, воды. Ты, Соня, все таки, не-
хорошо со мною поступила… Я теперь, конечно, ничего уже… Подо-
жди, несколько слов. Мама, не плачьте… Пустяк… Жизнь, ей богу, 
пустяк. Уверяю вас, господа.

Тишкевичка (тихо). Соня, идем.
Жорж. Подождите!.. Ну говорю, подождите… Нужно что-то ска-

зать… Что-то сказать… (тре лоба). Как это?.. Да… Я сейчас пойду 
спать. Да, крепко пойду спать… Это можно.

Мир. Антон. Жорж, мені треба йти.
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Жорж. Одну минутку… І мені треба… «Кожний свого добиваєть-
ся»?.. А де батько? Нема! Хм!.. Ціль життя? Ну, скажіть, яку я тепер 
можу поставить ціль життя? Га? Я поставлю святу ціль, а ви мені руки 
не дасте, бо я — сифілітик, правда?.. Соціялізм?.. Анархізм? І сифі-
ліс… Да, от і єсть! (Злісно). Цивілі зація? (Б’є ногою стілець). От її, ци-
вілізацію! На чорта вона, коли з маленькою бацилою вона не може 
бо ротись. Ціль? Ех, ви! Гнилий я… Ну?! Чого визвіри лись на мене? 
Чудовище? Да? Сифілітик? Пугало? Марш к чортовой матері!..

Тишкевичка (тихо до Акулини Автономовни). Акулина Автономов-
на, у него наверно горячка. Вы по зовите немедленно доктора.

Акулина Автономовна плаче.
Зіна (з шклянкою води). Жоржик! На!..
Жорж. Не треба… (М’яко, ніжно). Не треба, голубко. Я заражу 

стакан. Мені нічого тепер не треба… А ты не любила меня… Теперь 
не нужно, а тогда… Ну, все равно… Теперь все равно. Ничего нет, 
есть только бацилла. Неверно, Соня, — нос не провали вается, но ба-
цилла только. Ничего нет, ни любви, ни дружбы, ни души. Есть только 
— бацилла. Вот самый сильный аргумент для материалистов. Запом-
ни, Зина. Да… Ну, господа, идите!.. Извините и идите… Я, Соня, тоже 
не любил тебя. Так, глупо все это было… Ну, все равно. Будет умно.

Зіна. Жорж, милый, идем спать.
Жорж. Сейчас, родная, сейчас. Только ты отой ди… Я сейчас иду 

спать… (Заклада руку в кешеню й застигає якось).
Тишкевичка (тихо до Акулини Автономовни). По зовите обязатель-

но доктора! Он несомненно болен. Прощайте! Я не сержусь. Бывает 
все… Жалею от души вас. Сонечка, идем. До свидания, Зина. До сви-
дания, Георгий Сидорыч. Вам нужно лечь в постель.

Жорж (подніма голову й дико якось дивиться на всіх). Лечь в по-
стель? Да?.. Уже?.. Стойте, господа!.. Впро чем, нет… Это уже все 
равно… Этого уже не нуж но… Ну!.. (Виймає з кешені револьвер). 
Значит, все… (Якось машинально приставля до грудей й стріляє. Очі 
ди вляться на всіх дико, божевільно).

Тишкевичка. Ах, он стреляет!
Зіна (страшно). Жорж!!
Соня. Мама! 
Мирон Антонович кидається до Жоржа, але той уже пада.
Акул. Автон. Ох, ох!.. Спасите, спасите!..
Мир. Антон. (розриваючи на грудях тулсурку, кричить). Води! Ско-

ріше! Там в столовій графін. Швидше! Зіна!
Зіна розтеряно біжить в їдальню. Вбігає Аня.
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Аня. Что здесь произошло? Что здесь произо шло? (Бачить Жор-
жа). Жорж!..

Мир. Антон. (до неї). Швидше простиню! Кров зупинить! Прости-
ню! (Злісно й грубо). Та простиню, я вам кажу! (Аня біжить у двері, 
що в другі кімнати).

Мир. Антон. (на колінах перед Жоржем, роздивляю чись, слуха 
серце). Б’ється…

Акул. Автон. (голосить). Голубчик же ты мой! Что же ты сделал, 
родной ты мой!

Вбіга Дуняша і з жахом тупчиться коло всіх.
Тишкевичка. Акулина Автономовна, успокой тесь, он будет жить. 

Успокойтесь!.. Вот несчастье. Подумайте только!
Зіна (біжить з водою). Жив?
Мир. Антон. Давайте. Жив.. Лийте сюди… По трохи… Більше. 

Підождіть… Простиню! Марусе! Роз дери на стьожки. Швидко!
Аня (біжить з простинею). Простиня! На! Що робить з нею?
Маруся. Дайте сюди! (Ловко й сильно оддирає стьожки).
Мир. Антон. Може вата є. Та пошліть зараз за лікарем. Пошліть 

Дуняшу. Зіна! Давай, Марусю… Аня, лий воду… Більше. Годі… (Ди-
виться). Рана не значна. Серце ціле. Буде жить. Марусю, в’яжи, я буду 
держать. Намочи шматок і приклади до рани… Та швидше! Так. 
В’яжи… Так… Буде жить.

Жорж (слабо). Буду жить?
Мир. Антон. (з Марусею садовлячи в крісло). Буде жить. (До Аку-

лини Автономовни). Не плачте, а пошліть за лікарем. Рана не опасна. 
Ходім, Марусю! (Мовчки, не дивлячись ні на кого, виходять).

Акулина Автономовна, здригаючись, ридає.
Жорж (гірко). Буду жить…

ЗАВІСА

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ
Обстанова 4-го розділу.

Сидір Маркович сидить коло столу й набиває цигарки. Аня на ка-
напі, з великою хусткою на плечах, понуро-безсило зігнулась.

Сид. Марк. Хм!.. Треба буде, як одберуть землю, папіроси наби-
вать. Авжеж. Весела робота… I благо родна. Благородна, чесна ро-
бота. I не спалить ніхто. Атож. І діти хвалитимуть. Хвалитимуть. (Зир-
ка на Аню). А їсти чорта пухлого будуть. І по Кавказах чорта з два по-
їдуть. Авжеж. Чорта з два. І може не сиді тимуть, як сичі по кутках…
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Аня (мляво, з нудьгою, переміняючи позу). І охота вам, тату, цілі 
дні чіпляться до нас. Наче ми винні, що вам економію спалили.

Сид. Марк. (тим же тоном). А стару поставимо на благородну ногу 
на базарі квасом торгувать. Атож. І пансни начепимо на ніс. Тоже чес-
на робота. А му жики будуть нашу землю орать. Отті бідні, нещасні му-
жички… Авжеж. Будем прокламації їм посилать…

Аня. Вже краще, ніж стрілять їх.
Сид. Марк. Атож, атож… і я так кажу. А вони нам на шовки та гім-

назії грошей нанесуть. Авжеж.
Аня (з одчаєм встаючи). Ій-богу, просто сил нема слухать оце! 

Прямо наче хто перемінив вас, тату! Без вас тут… (маха рукою).
Сид. Марк. (додаючи за неї). «Горе, а з вами ще вдвоє». Що ж? Му-

жик батько. Атож. Мужик.
Аня (з докором) Батьку!.. Ет! Ви вже самі не зна ете, що з доса-

ди говорите…
Сид. Марк. Атож. Здурів зовсім. Здурів…
Аня хоче щось сказати, але мовчки сідає й понуро спира голо-

ву на руки.
Сид. Марк. (набиваючи цигарку). О!.. От і кури синку, батько зро-

бив. Весела робота… (Раптом). Як побачиш Мирона Антоновича, ска-
жи щоб зайшов рощитаться… (Пильно зирка на Аню).

Аня здивовано дивиться на нього.
Сид. Марк. Пора вже, пора. Цілий місяць. Чи йому не треба грошей?
Аня (понуро, глухо). Не знаю.
Сид. Марк. (ніби байдуже). Ти ж там бачишся з ним.
Аня. Ні з ким я не бачусь.
Сид. Марк. (пильно зиркаючи на неї). Умгу!.. Тобто любов кінчилась?
Аня (з мукою). Годі, тату. Ну, що вам за охота?!
Сид. Марк. Розворушив?..
Аня встає й виходить.
Сид. Марк. Так, так… Тікай, тікай… (Якийсь час Сидір Маркович 

сидить сам, набиваючи папіроси, бурмоче). Маму вашу мордує… 
Дармоїди…

Хутко входить Акулина Автономовна.
Акул. Автон. (роздратовано до Сидора Марковича). Я тебе послед-

ний раз говорю: нужно взять гувер нантку. Коко совсем уроков не хо-
чет делать. Пойди, полюбуйся, что он там делает! Тот мерзавец со-
всем распаскудил его! Нацепил на палку красную рубаху, достал 
где-то, гадость такая, шаблю и рубает по душки. «Жандармов — го-
ворит — уничтожаю». Как это тебе понравится? Хорошая наука?
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Сид. Марк. Рубає?
Акул. Автон. Полные комнаты пуху! А за уро ки и не думает брать-

ся: «я — говорит — уже выучил». А он даже и не дотронулся, ана-
фема, до книжек. Сегодня ж обязательно нужно взять гувернантку! 
И обязательно с французским языком. Стыдно в бла городном доме 
показаться!

Сид. Марк. Умгу! А я думаю, що й по-турецькому ще треба б по-
виучувать. Атож.

Акул. Автон. То вже ты сам учись. А иначе, я тебе говорю, и с этими 
будет то же, шо з старшими!

Сид. Марк. Як не вмітимуть у благородних домах по-французькому? 
Умгу! Треба спішить. Скорі ше біжи, наймай… Скоріше, скоріше!.. 
А зароблять вони вмітимуть? Зароблять?

Акул. Автон. Тебе все «зароблять»! Тебе, му жику, все «зароб-
лять»! Їсти!

Сид. Марк. (схоплюючись і б’ючи кулаком по столі). А вам усе па-
нам їсти?! Французьких губернаток вам? Мені економію палять, а ви 
французьких гу бернаток? Маму вашу мордує!.. (Стихаючи). Хай сви-
ней пасуть! Годі вчиться по гімназіях прокламації під подушками хо-
вать. Годі.

Акул. Автон. Оставить, значить, так? Мужи ками?
Сид. Марк. Як остануться мужиками, то хоч не стидатимуться стрі-

лять мужиків. А тепер що з них?
Акул. Автон. Ото ненужно было нанимать великорозумных учите-

лей! Нужно было меня слушаться!
Сид. Марк. Авжеж. (Сідає знов). За твоїм розумом наживешся. На-

живешся…
Аклул. Автон. «Наживешся». Эх ты! А кто же дом твой обчистил 

от мужицтва? Га? А кто детям твоим образование дал? Ты? Про тебя, 
так они бы тепер дехтем сапоги мазали! «За твоїм розумом»… Му-
жик ты несчастный!

Сид. Марк. Умгу! Тепер одна прокламації ро бить, друга, як муха 
восени, лазить, третій хоробу все життя лічитиме, а четвертий подуш-
ки рубає. Образувала… Авжеж.

Акул. Автон. (озирається). «Як муха восени»? А кто виноват? Кто? 
Я тебе не говорила? Я тебя не молила: «рассчитай его?» Вот, радуй-
ся тепер!.. Ты, ты один виноват за весь позор, ты! Ты — отец, ты 
дол жен был смотреть за ними. А ты только знал: «ах, не посіяно, ах, 
не по орано, ах, подохли воли, ах, бунтують мужики». От теперь сиди! 
И любуйся! Нет ни волов, ни детей.
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Сид. Марк. (сердито). Ну, годі! Іди собі!
Акул. Автон. А! Не любишь?
Сид. Марк. (встає і спалахує). Годі, кажу!! Геть к чортовій матері! 

Марш!.. Маму вашу мордує…
Акул. Автон. (ніби гордо, але злякано, виходячи). Я с мужиком 

не желаю ругаться.
Сид. Марк. Я тебе поругаюсь… (Сердито ходить сам по хаті. Рап-

том злісно зміта з столу цигарки, гильзи, тютюн і розкида ногами, 
бурмочучи). Маму вашу мордує… «Ні волів, ні дітей»… Маму вашу 
мордує.

Входить Жорж і здивовано зупиняється. Вигляд у нього нервово-
рухливий, лице блідіше, худіше, з виразом захова ного чогось.

Жорж. Тату! А це ж що таке? Оттак ви мені папіроси робите? Та 
що з вами?!

Сид. Марк. (не дивиться на нього, ходить). З вас до бра робота! Ав-
жеж… Добра.

Жорж (сміючись). Знов якась муха вкусила?
Сид. Марк. Французька… Благородна муха…
Жорж. Е! Батьку! Мабуть, тепер мені вже прийдеться вам оченаш 

читать, як ви мені колись.
Сид. Марк. Читай, синку, читай. Батько заслужив. Атож. Заслужив.
Жорж (роздратовано). Тату, ну, та чорт з ним! Ну, спалили. По-

строїте вдруге… Що тут уже такого? Ну, пропало кілька тисяч…
Сид. Марк. Чорта з два пропало! Страховка не згоріла.
Жорж. Ну, бачите, ще краще! Так чого ж ви нудитесь? Аню для чо-

гось обідили… Папіроси по розкидали… (Починає збирати).
Сид. Марк. Авжеж… Така благородна робота… Панська… Як зем-

лю однімуть, то всі будем папіроси робить. Чесний вже труд буде… 
Авжеж… Чесний.

Жорж. Я вам скажу, тату, що вам нема чого робить. От що!..
Сид. Марк. А ти собі вже найшов роботу…
Жорж (спалахуючи). Тату! Щоб ви… Щоб ви не сміли мені!.. Вам 

хотілось би, щоб я застрілився?
Сид. Марк. Ну, добре, добре… «Застрілився». Дурні стріляють-

ся… Авжеж. (Починає збирать розкидане).
Входить Аня.
Аня. Жорж! Ти з собою подушки береш?
Жорж. Та чорт його зна. Я й сам не знаю, чи брать, чи ні? Не терп-

лю возиться зо всякими бе бехами. Мабуть, ні.
Аня. Хто це порозкидав?
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Сид. Марк. Бігла мишка, хвостиком махнула, воно й розсипалось. 
Атож.

Жорж. А Зіна де?
Вбіга Коко, за ним Акулина Автономовна.
Коко (до Сидора Марковича). Папа! Я не хочу гувер нантки!
Акул. Автон. Ступай уроки учить.
Коко (уперто). Я уже выучил.
Акул. Автон. Будеш наказан!
Коко. Я вже вивчив.
Жорж (роздратовано). Мамо! Ну, й коли ви пере станете воювать 

з нами?
Акул. Автон. Не твое дело! (до Коко). Коко, сту пай уроки учить. 

С тобой я еще справлюсь! Пусть уже те своим умом живут. Дожились 
уже. Резуль таты хорошие… Марш!

Коко. Я вже вивчив. Папа. Чого мама приди рається? Їй-богу, 
зроб лю забастовку!

Жорж (сміється). Ловко!
Акул. Автон. (хоче взять за ухо). Ах, ты гадость такая!
Коко (ухиляючись, ховається за Сидора Марковича). Папа!
Сид. Марк. Умгу!.. Забастовки робиш і за мене ховаєшся… Так, 

так… (З захованою суворою ніжністю гладить по голові).
Акул. Автон. (роздратовано). Так, так. Учи сына. Конечно. Погладь, 

погладь его! Мужичье проклятое! (Повертається й швидко виходить).
Коко (зараз же випручуючись з батькових рук). Я не хочу гувер-

нантки, тату! Що за єрунда! З бабою заніматься. Я Мирона Антоно-
вича хочу! Аня! Мирон Антонович скоро приїде? От його я люблю!

Аня (обнімаючи його, несподівано гаряче, сильно цілує). Ах, ти 
хороший мій!

Коко. А ти скучила за ним?
Жорж (навмисно). Коко! Іди сюди! Збирай.
Коко. Не хочу! Аня, скучила?
Сид. Марк. (серйозно, зиркаючи на Аню). Кока! Іди учиться!.. 

За уроки!..
Коко. Та їй-богу, я вже повчив. От морока!
Аня. Іди, іди, Миколко.
Коко. Хм! «Миколко». Так тільки Мирон Анто нович мене звав. Ех! 

От чоловік був!
Жорж сміється.
Сид. Марк. (з посмішкою). Ну, ну, годі, годі!..
Аня. Мирона Антоновича більше не буде в нас.
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Коко. Чого?
Аня. Так. Ну, йди, іди, Коко. Гуляй собі там. Жорж тобі привезе з 

Кавказу папаху.
Жорж. Казацьку папаху. Ти сядеш на коня, візь меш нагайку і бу-

деш революцію усмирять. Правда?
Коко. Ну! Це вже чорта з два! Я сам — револю ціонер!
Сид. Марк. Це тебе Мирон Антонович зробив революціонером?
Коко. Я сам. У нас у класі єсть аж п’ять пар тій: есери, есдеки, чор-

носотенці й кадети. Я — есер!
Сид. Марк. Умгу! Доброму ж у вас в гімназіях учать. Треба, треба 

гувернантку взять. Авжеж.
Жорж (випроваджуючи Коко). Ну, знаєш що, есер? Іди краще, 

поки батько добрий…
Сид. Марк. (беручись знов за папіроси, злісно). Так, так… Обра-

зувала… (Раптом, строго до Коко кричить). Ступай, учись мені! А то, 
як візьму ремінь, то я тобі дам партію! Маму вашу мордує… Надія 
на них… Авжеж. Їсти тільки вміють.. Та розкошувать.

Коко, присмирівши, мовчки морга до Жоржа на батька, хита го-
ловою й виходить. Аня понуро, задумливо стоїть, спер шись на шафу.

Сид. Марк. Навчила… Польза з них. Авжеж. Велика. (До Ані). От… 
Стала вже… Задубіла. Хочби цигарки робила… Все-таки робота…

Жорж (навмисно голосно). Ну, що ж мені зараз ро бить? Так: 
іду в магазин, потім до лікаря, треба ще до Рибчинських зайти. Хм! 
Не встигну, мабуть…

Входить Зіна.
Жорж. Ага! Слухай, Зіна. Ти сьогодні будеш про ходить коло Риб-

чинських?
Зіна. Не знаю. Зачем тебе?
Жорж. Та щоб зайшла, взяла в них мої книжки.
Зіна. Нет, не могу. Иду сейчас на дискуссию. Вот, Жорж, хочешь 

видеть настоящего эсдека? Идем со мной. Ужасно интересно будет! 
Дискуссия по аграрному вопросу.

Жорж (з інтересом). Хіба? Хм!.. Не встигну!
Зіна. А, пустяки, поедешь послезавтра. Замеча тельно интересно. 

Вот эсдек! Вообрази: лицо такое тонкое, умное, бородка изящная, 
глаза немного бли зорукие, в пенсне, yлыбкa такая ироническая. Пре-
лесть! Я просто в восторге от него. Я заранее го ворю, что он их всех 
здорово посадит в калошу. Колоссальный ум! Анька! Идем!

Аня (в’яло). Не хочеться.
Зіна. Э, кислая! Там и ваши будут, эти укра инцы несчастные.
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Жорж. «Ваши»?
Зіна. Конечно.
Жорж. А твої ні?
Зіна. Я не буржуйка! У пролетариата нет на ции… (Озирається). 

А Дуняша не приносила кофе? Вот свинство! Я, наконец, выругаю ее. 
Я сказала ей приготовить мне кофе, а она… Это черт знает что! Если 
с ними хорошо обращаешься, они готовы тебе на шею сесть!

Жорж. А ти звідки знаєш, що там і «наші» будуть?
Зіна. Видела этого вашего!.. Как его? (Зневажливо кривить губи): 

Остапа, кажется, или Данила… Что то вроде этого. Вот неуклюжие, 
глупые, пассивные! Фе! Просто стыдно, когда они выступают где ни-
будь. Лучше б сидели уже.

Жорж. Да. А все-ж таки якої ти нації?
Зіна. Я этим вопросом не интересуюсь, я тебе уже сотый раз гово-

рю. Мещанством меня не зара зишь. (Кричить в двері). Дуняша! Это 
черт знает что, я опоздаю!

Жорж. Та що тобі захотілось кофе?
Зіна. Так, хочется. Вот и все. Это Дуняша на чинает много себе в го-

лову забирать… Ах, я в восторге! Эсеры обязательно сядут в кало-
шу. С тре ском! Аня! Ты должна непременно пойти. Довольно кис-
нуть. Фу! Все киснут: папа кислый, мама кис лая, Аня кислая, только 
мы с Жоржем молодцы. Э! Глупости! Одевайся!

Аня (в’яло). Не хочеться, Зіно.
Зіна. Чего же тебе хочется?
Аня. Нічого.
Зіна. Зачем же ты живешь?
Аня. Не знаю.
Зіна. Знаешь что? Я тебе дам прочесть одну новеллу, там точно 

такая есть, как ты. (Швидко ози раючись до Жоржа). Ах! Как мне нра-
вится та книжка, что ты мне дал, Жоржик. Восторг! Какая тонкость, 
глубина!

Жорж (складаючи цигарки). Самий звичайний де кадент.
Зіна. Я их обожаю! Вот умеют писать! Прелесть.
Жорж (байдуже і трохи іронічно, занятий цигарками). Здається, 

матеріялістичне розуміння історії й де каданс мало спільного мають?
Зіна. Глупости! Это мещанство! Декаденты идут вперед! Они 

открывают новые горизонты… Но я Дуняше просто… черт знаю 
что сделаю! Нахальство просто! Она наверно спит.

Жорж. Дуняша теж людина. Коли її поганяють весь день і всю ніч, 
то, розуміється заснеш.
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Зіна. Неправда, она просто лентяйка.
Сид. Марк. (суворо). Робітниця обізвалась. Атож. Взяла б і звари-

ла собі кофе. Та бігла до своїх есерів…
Зіна здивовано дивиться на нього, потім на Жоржа. Жорж посмі-

хається.
Сид. Марк. (встає й ходить по хаті). Усі кислі, а во на весела. Весе-

ла. Чого?.. Есдека якогось побачила… Заміж вас треба… Жиру ба-
гато. Заміж!

Зіна. Ну, папа, это мы сами знаем, что нам треба.
Сид. Марк. Ага! Знаете!.. Прокламації знаете… Економії палить… 

Бунтувать… Знаете… Маму вашу мордує…
Зіна (спалахуючи). Папа! Я вас не раз уже просила оставить эти 

разговоры. Мещанство!
Сид. Марк. (теж спалахуючи). А я тобі кажу: хо чеш прокламації, 

то сама заробляй на них. Чула? А кофе я заробив. Маму вашу мор-
дує…

Аня (з мукою). Ах, остогидло, опротивіло все це!
Жорж киває їй мовчати.
Зіна. Отлично! Я буду сама зароблять… Пре красно.
Жорж. Зіна!.. Годі!.. (Робить їй знак, моргаючи на Сидора Марко-

вича).
Зіна. Это невыносимо сделалось!
Входить Дуняша.
Дуняша (до Сидора Марковича). Барин!.. Там прий шов… (мнеть-

ся) той… учитель… Питається вас.
Сид. Марк. Який учитель?
Дуняша. Та той, що був у нас, Мирон Антонович.
Всі напружуються.
Сид. Марк. Ага! Ну, так хай сюди йде. Клич.
Дуняша виходить. Аня випрямляється. Сидір Маркович сіда й 

знов робить цигарки.
Зіна. Я с этим господином не желаю встречаться. (Хоче йти, але 

зараз же зупиняється). Впрочем, наплевать! Посмотрю, как он будет 
держать себя теперь. Это интересно!

Жорж. Тільки, будь ласка, здержуй свого язика.
Зіна. Без тебя знаю, что делать.
Входить Мирон Антонович. Входить твердо, напружено-гордо, 

злегка уклоняючись всім, підходить до Сидора Марковича…
Мир. Антон. (Одривисто, сухо). На хвилину з вами побалакать.
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Сид. Марк. Можна й на дві. Сідайте. Давно не видно. Авжеж… 
Давно.

Мир. Антон. (сідаючи). Виїжджав. До дому їздив.
Сид. Марк. Ага! Так, так… Все добре дома?
Мир. Антон. Добре. Там ще зосталось за вами моїх сорок рублів. 

Я просив би дати мені їх. Дуже треба.
Сид. Марк. Можна, можна. А я вже хотів дати Ані, щоб передала 

вам. Ви ж там бачитесь з собою.
Мир. Антон. (здивовано). Хто бачиться?
Аня. Тату!.. Я ж вам сказала вже…
Сид. Марк. (ніби згадавши). Ага! Так, так… Я й забув. Ну, то до-

бре, що прийшли. Добре. А я, ба чите, тепер папіроси роблю… Хоро-
ша робота.

Мир. Антон. (холодно). Чого ж так?
Сид. Марк. Я вже не хочу хазяйнувать… Не хочу… Годі… Нечес-

ний труд. Авжеж. Он так і діти говорять. А це чесний…
Жорж (сердито). А, єрунда! Слухайте батька. Спа лили економію 

мужики. Ну, батькові нема тепер чого робить. От він на нас і вили-
ває досаду.

Мир. Антон. (пильно дивиться на нього). А як ваша рана?
Жорж. О! Вже загоїлась! (Якось з задирливою бай дужістю). Їду 

на Кавказ, сифіліс лічить.
Зіна. Ну, Жорж, ты так говоришь, как будто здесь все свои.
Жорж (раптом скипівши). Хто б там не був, ні перед ким не намі-

рен ховатись! Чуєш?.. Наплювать мені на тих, кого це коробить. Розу-
мієш? І прошу тебе ніколи мені не робить таких замічаній. (Все біль-
ше дратуючись). Всяким Соням конфузитись і жахатись простітель-
но, а тобі сором!

Зіна. Ну, пожалуйста.
Жорж (крикливо). Сором! Да! Їду на Кавказ лічить сифіліс. Ну, 

і що ж? І всякому це скажу. І не бачу нічого стидного в цій хворобі. 
А навпаки, сором всім, хто щита позором і через це дає стільки мук 
і страждань всім, кому випало нещастя захворіть. Ті негодяї, хто до-
водить до револьвера таких нещасних! (Схвильовано ходить).

Сид. Марк. Ну, годі. Все добре… Придбав, те пер їде. Авжеж. І за те 
добре. Хоч заворушився, і то добре. (До Мирона Антоновича). Авжеж. 
Прямо змі нивсь парубок… Їй-богу… Не то що не позор, а бла годарить 
прямо господа… Найшов чоловік собі тепер щабель… (Зиркає на Ми-
рона Антоновича). Пам’ятаєте?.. А мій от уломився… Атож… Бачите 
(хита на цигарки), за яке чорт зна що держусь… А держусь… Авжеж.



301

ЦІНА  ЕКСПЕРЕМЕНТУ

Мир. Антон. Земля ж осталась?
Сид. Марк. Хм! Мовляв, не всі щаблі поломи лись? Осталась. Що 

зосталась. Та от дітки не хочуть більше кофе пить, хочуть оддать зем-
лю мужикам.

Зіна. Ну, папа. Без острот…
Сид. Марк. Оця найбільше. Сама, каже, зароб лять буде.
Зіна (холодно й гордо). Папа! Я вам удивляюсь. Вы позволяе-

те себе с этим господином такие разговоры, которые… Он пришел 
за делом, вы о деле и го ворите.

Аня (тихо). Зіна! Папа сам знає, що він робить.
Зіна (до неї гнівно). А ты, жалкая дура! Фу! (Гнівно й швидко ви-

ходить з кімнати).
Сид. Марк. Умгу!.. Так, так… Дома, значить, були?
Аня (не дивлячись на Мирона Антоновича). Ви, Мирон Антонович, 

вибачте… Ви…
Мирон Антонович (що сидів байдуже, холодно). Вона цілком ло-

гічна з свого погляду. Вибачать нічого.
Жорж (зупиняючись). Хм! Ще про міщанство балака!.. (Злісно). 

Підо ждіть ви, міщани! Ви іменно мі щани! Хай я видужаю. Да, да! Я ви-
дужаю! На злість вам видужаю! Я іменно видужаю для того, щоб з вами 
боротись. Я вам покажу! Нікого я не соромлюсь! От сифіліс у мене. Ну? 
Руки мені не подадуть? Плювать тепер я хотів на такі руки!

Аня. Годі, Жорж… Зіна не те хотіла сказать.
Жорж. А, знаю я «не те»! Надокучило мені це делікатнічання зо 

мною. Бояться нагадать, назвать, все більше натяками. А я так тільки 
дякую цій хворобі за те, що одкрила очі на людей! Да! Дякую! От вам! 
(Схвильовано ходить).

Сид. Марк. Ну, буде, буде. Ти дякуєш. І ми дякуєм, та жив собі Яшка. 
Годі. (Раптом до Мирона Антоновича). Ну, а сестра ваша… Гм!.. Як?

Мир. Антон. (одривисто, глухо). Живе зо мною!.. Так, будь ласка, 
Сидоре Марковичу…

Сид. Марк. Гроші? Ага! Зараз, зараз. Матері мабуть послать?.. Так, 
так…

Мир. Антон. Матери нема вже, померла.
Аня пильно, широкими очима дивиться на нього.
Сид. Марк. Ага!.. Хм!.. Старенька вже дуже була. (Шука гроші).
Мир. Антон. Да, пожила.
Аня (глухо). Дуже… дуже мучилась, як помирала? (Потупляє очі 

й напружено жде).
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Мир. Антон. (дивиться на неї якийсь мент, спокійно, жорстоко). Ні, 
заснула легко, спокійно. Заснула й не прокинулась більше.

Сид. Марк. Хороша смерть, хороша смерть, і я б од такої не одка-
зався… Авжеж… Добра смерть!

Аня (дивиться з жахом на Мирона Антоновича). Заснула таки?
Мир. Антон. (понуро посміхнувшись). Легко і спокійно.
Сид. Марк. Ото найкраще. Поховали?
Мир. Антон. Да. (Дивиться на Аню. З натиском). При мені й при 

братові померла.
Аня не зводить з нього очей. На лиці їй стоїть і жах, і велика ніж-

ність, і мука.
Сидір Маркович. Ну, царство небесне… Легше на кешеню. Баба 

з воза, кобилі легше… (Раптом). А ви таки погано с моїми тут обій-
шлись… Погано… Авжеж. Хотів я з вами через поліцію побалакать… 
та пере кипів… Атож… Погано.

Мир. Антон. Я цього не находжу. Зо мною не краще обійшлись.
Жорж (з досадою). Ну, тату!.. Що там зачіпать… Ще невідомо, хто 

погано зробив.
Сид. Марк. Умгу!.. Так, так… А мені саме тоді економія горіла. Так, 

так… Авжеж… Добре горіла, хай його маму мордує… Добре… Об-
ломився щабель. Атож…

Мир. Антон. Другий близько. Бува, що нема вже за що хапатись.
Сид. Марк. Може, вам так?
Мир. Антон. (спокійно). Ні, мої щаблі твердо дер жаться. (Дивить-

ся на Аню).
Входить Самуїл Автономович, в пальті, з шарфом на шиї.
Сид. Марк. От у кого не ламаються щаблі. Атож. Одну хворобу пе-

ребув, друга є… Друга. Кріпкі щаблі.
Сам. Автон. (уклоняючись). Доброго здоров’ячка. Звиніть, госпо-

да, руки не подаю.
Сид. Марк. Та знаємо… Сідайте.
Самуїл Автономович сіда. Раптом випрямляється й злякано щось 

в собі слуха.
Сид. Марк. А що там?
Самуїл Автономович слуха.
Сид. Марк. Нова хвороба?
Сам. Автон. (з полегшенням зідхає). Нє, нічого… Фу, злякався. 

Боюсь, що параліч буде. Отто, як почне щось дьоргать отак… (Пока-
зує). Дьорг! Дьорг, дьорг! Так мені й похолоне все… Но, слава богу, 
проходить.
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Сид. Марк. Я ж кажу. (З дивуванням до Мирона Антоновича). 
І не скучно чоловікові! От що подумать. Тим і живе!

Сам. Автон. Ах, Сидоре Марковичу! Я ворогам своїм не желаю та-
кого добра. Та шо з вами гово рить! Думаете, як у вас кам’яне здоров’я, 
так і у всіх. А Жоржик їде таки, значить? Молодчина.

Жорж. Їду, дядя! А у вас як, сифілісу нема ще?
Сам. Автон. (сконфузившись). А! Как ты говориш! Фе, Жорж!.. 

Тут же он і сестра твоя. Все ж таки предмет женского пола… І хіба 
можна про таку болезнь говорить? А-я-я-яй! А ще образований!

Жорж (нервозно-злісно сміється). Нічого, дядя! Ви, краще, обди-
віться гарненько…

Сам. Автон. Тьфу!.. Перестань!..
Сид. Марк. (до Жоржа). Боїться?
Жорж. Страшенно!
Аня весь час давить руки, ніби хоче щось зробить. Мирон Антоно-

вич з-під лоба часто погляда на неї. Іноді їх погляди зустрічаються й 
Аня вся впивається в нього. Сидір Маркович зирка на них, але не по-
дає виду, що по мічає що-небудь.

Сам. Автон. Безстидник!..
Входить 3іна.
Зіна. Жорж! Ты идешь со мной?
Жорж. Хм!.. Хто його зна, що робить. А буде ж інтересно?
Зіна. Ну, конечно. Аня, идем!
Аня. Не піду.
Зіна. Аня! Я тебе говорю: идем. (З натиском ди виться на неї, кида-

ючи часом поглядом в Мирона Антоновича).
Аня (сердито й сильно). Я тобі кажу, не піду.
Сид. Марк. (раптом). А чом-би тобі не піти? Іди. Пройдись. Атож.
Жорж здивовано дивиться на нього, потім на Аню, на Мирона 

Антоновича й нахмурюється.
Аня. Я вже ходила сьогодні.
Жорж (до неї). А, може, ходім, Аню? Га?
Аня (злісно дивиться на всіх). Чого вам треба? Я не піду!
Мир. Антон. (пильно, непомітно погляда на всіх. Раптом посміх-

нувшись, встає). Ну, Сидоре Марковичу, я йду.
Сид. Марк. Ага!.. Так, так… Так я вам зараз гроші… (Вийма бу-

мажник і одщитує). Сорок рублів… Авжеж… Так… Двадцять п’ять…
Аня сильно давить руки й не одважується; дихає трудно й важко.
Сид. Марк. П’ять… А це десять… Сорок… О!.. (Дає). Кесарево ке-

сарю, а боже богові… Атож.
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Сам. Автон. (який весь час чогось дививсь на свої руки, підходить 
до Жоржа й тихо питає). Слухай: а… той… Як є ця болезнь, то жили 
на руках часом не напи наються?

Жорж (серйозно-злорадно). Жили? Хм… Це один з признаків… 
Що, може, ви бачили у свого якого зна комого? То опасна штука!

Сам. Автон. Та не може буть? Один з призна ків? Опасна?
Жорж. Да, да… Ну, Зіна, ходім… (До Мирона Анто новича). Ви 

з нами?
Мир. Антон. Ні, я сам піду….
Жорж (глянувши на Зіну, сконфужено). Ах, да… Ну, пустяк! Хо-

дім, Зіна. Всього доброго! (Подає руку Ми рону Антоновичу. Той мовч-
ки стискує. Виходить. За ним Зіна, не глянувши на Мирона Антоно-
вича).

Зіна (озираючись). Аня! Жалеть будешь.
Сам. Автон. (біжучи за Жоржом). Слухай, Жорж! Слухай! (зляка-

но вибіга за ним).
Мир. Антон. Всього доброго, Сидоре Марко вичу!
Сид. Марк. (протираючи руку). Хай буде!.. Хай бу де… І вам не-

хай. Атож.
Аня (раптом, нервово підходячи до Мирона Антоновича, глухо). 

Мирон Антонович! Я хочу з вами побалакать.
Мир. Антон. Добре.
Аня (до Сидора Марковича). Папа! Вийдіть на мину ту. Я вас прошу!
Сид. Марк. (незадовлено, але ніби жартуючи). Хм!.. Оттакої!.. 

Батькові слухать не можна… Не можна…
Аня. Ну, я вас прошу. Таточку!.. Ради бога!
Сид. Марк. (сердито). Та говори, говори… (До Миро на Антонови-

ча). Прощавайте! (Зиркнувши на них, виходить).
Аня (хапаючи Мирона Антоновича за руку, хвилюючись). Ходім 

туди! (Тягне в його кімнату).
Мирон Антонович іде за нею.
Аня (в кімнаті. Дуже хвилюючись). Мироне!.. У мене сил нема 

більше. Я не можу! Я уб’ю себе. Чуєш?.. Уб’ю!.. У мене вся душа пе-
ресохла… 

Мир. Антон. (теж хвилюючись). Заспокойся… Заспо койся…
Аня. Я не можу заспокоїтись! Не можу. Говори, що ти хочеш од 

мене.
Мир. Антон. (здивовано). Я нічого тепер не хочу.
Аня. Не хочеш? А тоді ти хотів?
Мир. Антон. Тоді хотів.
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Аня. Тобі треба було дикого безумства?
Мир. Антон. Мені треба було згоди.
Аня. І тепер хочеш?
Мир. Антон. Тепер її не може буть.
Аня. Ти любиш уже другу?
Мир. Антон. Ніяких других у мене нема.
Аня (злісно, з мукою). Чого ж ти хочеш?! Чого ти хочеш, говори! 

Взяв мою душу, говори ж, чого тобі треба!!
Мир. Антон. (здивовано). Я взяв твою душу? Після того, як ти мене 

прогнала?
Аня. Да! Взяв, взяв!
Мир. Антон. (гнівно) Та наші душі чужі. Чуєш? Чужі. Ти тільки боїш-

ся признать це. Ти боїшся буть чесною з собою! Ти не душу мою лю-
биш. Хоч раз признай же це, скинь шкарлупу. Навіщо соро миться, на-
віщо запинать? Це сильне, гарне, здорове чуття тим, чого нема! Нащо 
насилувать себе. Це — гріх проти себе, а такий гріх ніколи не проща-
ється. Ми — не товариші. Це — ясно. Чи бу демо ними, чи ні, це річ 
зовсім друга… Якби ти тоді пішла з нами, я повірив би тобі… що наші 
душі сплелись… а тепер…

Аня (глухо). А як тепер я вб’ю себе, ти повіриш?
Мир. Антон. (понуро). Ні.
Аня (гнівно спалахнувши). Да, я тепер бачу, що ми не товариші. 

Убирайся! Нам нема більше про що балакать. Содержанкою твоєю 
я не буду!

Мир. Антон. (з гнівною досадою). Ти — упертий раб! Раб, який 
гризе тому руки, хто скида з нього кай дани! Ти боїшся радощів, ти 
боїшся напружити ду шу, щоб стать вільною. Не содержанкою я хочу 
зробить тебе, а людиною, чесною з собою. Послідній раз тобі кажу: 
не красти нашу любов я кликав тебе, зрозумій це, не ховаться з нею, 
а одверто гордо взять її, належну нам, гарну й здорову ра дість життя. 
Наплювать на лавочників! Лавочники любять болото, а я люблю гори. 
Їм зручно в своїх черепашачих шкарлупах, а мені тісно. Кому незруч-
но без шкарлупи, той мусить сидіти в болоті. Про щай, нам справді 
нема про що балакать. Мені ніколи. (Повертається йти).

Аня (глухо). Ти зовсім ідеш?
Мир. Антон. Я думаю.
Аня (тихо, помалу). Мироне, я вб’ю себе.
Мирон Антонович мовчки пильно дивиться на неї.
Аня (кам’яно-спокійно). Я вб’ю. Можеш іти.
Мир. Антон. Галю!
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Аня. Можеш іти, говорю. Ти був моїм щаблем. Щабель обірвав-
ся. Іди.

Мир. Антон. (глухо). Галю! Зрозумій же й ти ме не, що инакше 
я не можу. Я сам собі кину під ноги камінь нечесности з собою. А ти 
знаєш, яке це смертельне каміння. Знаєш?

Аня. (Уперто, тупо, спокійно). Іди.
Мирон Антонович вмить рішуче підніма голову, круто повер-

тається й мовчки твердо йде до дверей.
Аня (якийсь мент напружено дивиться йому вслід, потім глухо, 

поспішно). Мироне! (Мирон Антонович озирається).
Аня. Іди сюди… Ще на одну хвилину.
Мирон Антонович мовчки підходить до неї й чекаюче зупи няється. 

Аня вмить обхоплює руками його голову й жагуче цілує в очі, губи, лоб.
Мир. Антон. (обнімаючи). Галю!
Аня (одхиляючи його голову). Тепер іди… Тепер іди… (Знов при-

горта й цілує).
Мир. Антон. Галю!.. (Дуже, палко пригорта до себе).
Аня (одхиляючи його). Чекай… (Дрижачими руками розстіба 

йому комір сорочки, оголяє груди й цілує шию, груди).
Мир. Антон. Галю!.. У мене голова крутиться. Галю!!
Аня (важко дихаючи). Тепер іди, тепер іди… (цілує).
Мир. Антон. (скажено обіймає, поверта до себе лице її й шепоче). 

Галю!.. Каяття не буде?.. Галю!!
Аня якийсь мент дивиться на нього, потім мовчки раптом жагуче 

обніма і обоє кам’яніють в диких, скажених обіймах.

ЗАВІСА.
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РОЗДІЛ ІІІ

Винниченко знаходить в собі мужність для об’єктивної оцін-
ки своїх творінь і вирішення їх подальшої долі, проте від переконань 
не відмовляється: «На днях я просматривал черновик пьесы, которую 
послал Вам, и увидел всю ее негодность й нехудожественность. Про-
стите за беспокойство и пришлите ее мне, я ее должен уничтожить. 
Когда писал ее и еще не успел остыть, она мне казалась ценной с неко-
торых сторон. Вопросы, затронутые в ней, мне и теперь кажутся до-
стойными внимания, но форма, которую я выбрал, и исполнение ее ни-
куда не годится», — таку самокритичність виявляв Винниченко у сто-
сунках з Максимом Горьким.

Та все ж прагматизм Горького, зорієнтований перш за все на сус-
пільну користь, далеке від літературознавчого оцінювання художніх 
творів лише за критерієм «потрібності — непотрібності», «своєчас-
ності — несвоєчасності» не могли не викликати рішучого протесту 
«вічного бунтаря» Винниченка. 

Так сталося з п’єсою «Базар». 12 квітня 1909 р. драматург звер-
нувся до Горького, сподіваючись на його вагому підтримку: «Поси-
лаю Вам новую пьесу. Прежде, чем отослать ее Вам, я дал ее на про-
смотр украинской критике и как раз тем людям, которые сошлись со 
мной в оценке моей предыдущей пьесы. Пригласил еще знатоков сцены 
(Садовского, Заньковецкую и др.), они прочитали пьесу и вынесли еди-
нодушный, очень лестный для моей работы приговор.

Но… тут же прибавили, что на украинской сцене ей не бывать, 
т[а]к к[а]к цензура ни за что не допустит. Советуют прежде прой-
ти на русскую сцену, а затем уже можно будет на украинскую. Да и 
то ещё вопрос, ибо «що попові можна, то дякові зась», — что печата-
ется свободно в русской литературе, то в украинской конфискуется 
и преследуется».

М. Горький п’єсу прочитав і не тільки не зрозумів її, а й взагалі 
не сприйняв, розглядаючи «Базар» знову ж таки з позицій «соціаль-
ної педагогіки»:
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«…Талантливый Вы человек, Влад[имир] Кириллович, но чрезвы-
чайно любите парадоксы — мне это кажется весьма печальным, осо-
бенно когда вы выдвигаете на сцену такой опасный парадокс, как в 
Вашем «Базаре». «Всякая красивая женщина для мужчины, кто бы 
он ни был, — «самка». — Таков ваш тезис? Чтобы защитить его, Вам 
пришлось сделать почти всех людей, окружающих Марусю, скотами. 
А люди эти — революционеры.

Положим, за последнее время и с-дек Вересаев и эс-ер Савинков 
всячески сдирают с русского революционера романтические и идеаль-
ные покровы, но я не могу считать их спор с русской историей побе-
доносным для них — не могу! И буду рассматривать эту размолвку 
с действительностью как борьбу индивидуализма, возрождающегося 
для последней предсмертной схватки — с тою творческой, новой си-
лой, коя скоро навсегда придушит его.

Революционеры Ваши — не социалисты, заметно Вам это? Луч-
ший из них, т[о] е[сть] наиболее удавшийся Вам, Маркович рассу-
ждает на 4-й странице более, чем странно. Разве этого ради идут 
люди в массу, чтобы выжать из нее «социальную слезу»? К чему она, 
эта слеза, и какой в ней смысл?

И весь Маркович как типичный для Вас представитель идеи «ла-
вочки» и «базара» подчеркнут Вами излишне с некоторой враждебно-
стью, мне понятной.

Вообще я — не понимаю Вашей пьесы, должно быть. А потому воз-
держусь лучше от дальнейших суждений о ней. Мне не хочется ста-
вить Вас вряд с Вересаевым, Савинковым и другими ликвидаторами 
революции. Я позволю себе посмотреть на Ваш труд как на недоразу-
мение Ваше, как на ошибку».

Але орієнтовно в той же час (29 березня 1910 р.) М. Коцюбин-
ський писав В. Винниченку: «Читав Ваш «Базар» і згадував Ваш го-
лос, манеру говорити і т[аке] інше. Було приємно, тим більш, що п’єса 
мені дуже подобається, дуже добре задумана, філософія ясна, сцени 
повні ефекту. Боюсь докучати Вам, а все-таки скажу, що бажав би, 
аби в ній менше введено було місця тій жаргонній мові, якою говорять 
персонажі, щоб той жаргон уживався настільки лиш, наскільки по-
треба його для колориту, для характеристики розмовної мови певної 
групи людей. Бо це ж не Ваша мова (оповідання Ваші написані, зде-
більше, дуже гарною мовою), і Ви, здається мені, лиш занадто сумлін-
но притримуєтесь мови об’єктів своєї обсервації».
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Драматична інтермедія
«БАЗАР» (уривок)

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
Лісок. Полянка. Майський сонячний день. Нема нікого. Зліва не-

далеко десь чути жіночий палкий голос; по тону по мітно, що гово-
риться про мову. Часом виривається гомін оплесків. Хутко виходить 
Трохим, за ним поспішає Цінність Маркович. Трохим — здоровий 
мускулистий парубок; рухи нетерплячі, палкі. Цінність Маркович — 
людина літ 32-34, з кучерявою борідкою й великим лобом. Очі уваж-
ні, бігаючі; вчувається не раптова, але вперта, завзята енергія. На лиці 
переважна діловита заклопотаність.

Трохим. Ні, це неможливо, це — неможливо!
Цінність Маркович. Та слухайте, чудачина ви, чорт би вас побрав… 

Так же не можна! Не можна, любчику. Треба буть терплячішим до лю-
дей.

Трохим (швидко ходячи по полянці). Я не можу! Я не можу. Вона 
говорить просто неможливо! Просто неможливо! Так есдек гово-
рить не може… Це — есерство, анархізм, кадетизм, що хочете, тіль-

Для з’ясування філософського підґрунтя п’єси «Базар», а відтак 
і творчості В. Винниченка в цілому, звернемося до літературознавчих роз-
відок, здійснених майже зі столітньої відстані Ларисою Мороз, Володими-
ром Панченком та Сергієм Михидою.

Коментар Л. Мороз «Прагнення гармоній»:
З ідеалістичними змикаються пориви до ідеалу юної Марусі — голов-

ної героїні драми, — яка по своїй молодості й чистоті, а можливо, й жит-
тєйській недосвідченості, прагне взаємин піднесених, духовних, само-
жертовних. Як максималіст вона йде ще далі: прагне повної, абсолютної 
самореалізації винятково у духовному плані. Вона, очевидно, з тих індиві-
дуумів, які на перший план висувають соціально-рольову належність сво-
го «істинного Я». Тому для неї важливо не те, як люди сприймають зов-
нішність, дану їй природою, а те, як сприймають діло, тобто її пропаган-
дистські виступи, самовіддану діяльність на користь громадської справи. 
Але дівчина не має жодного уявлення «ані про таку особливість людської 
психіки, як вибірковість сприйняття, ані, тим більш, про роль прекрасно-
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ки не соціал-демократична промова. Як собі хочете! (Зупиняючись). 
Потім, що це за манера про мовлять? Вона весь час не зводить очей з 
Леоніда. Вона до нього говорить, а не до маси. К чорту з такими про-
мовами! От що! (Ходить).

Цінність Маркович. Ага! Так он чого бісова зо зуля кувала…
Трохим (зупиняючись). Зовсім не он чого, а вся її про мова…
Цінність Маркович. Чекайте, любчику, не гарячіться. Ви мені ска-

жіть: її слухають?
Трохим. Ну, слухають… Але ж…
Цінність Маркович. Очі у цеї маси горять зараз!
Трохим. Ну?
Цінність Маркович. Маса ця готова зараз за нею в огонь і в воду?
Трохим. Та це, скажете, через те, що вона гарно гово рить? Ха-ха-ха! 

Через те, що вона — гарна! От через що!
Цінність Маркович. Любчику мій! Ви самі зараз хвилюєтесь тільки 

через те, що вона — гарна… Яке нам діло до того, через що у маси 
очі горять? Нам треба, щоб вони горіли.

Трохим. Напоїть тоді горілкою, ще лучче горітимуть.
Цінність Маркович. Горітимуть не тим… У маси треба перш усьо-

го з-під мусору виковирнуть соціальну сльо зу. Перш усього, любчи-
ку, соціальну сльозу! А одною горіл кою не втнеш… Вона промовляє 
неважно, це правда, і знання у неї не багато, і… хоче буть Жанною 
д’Арк, але зате… у неї краса. У всякого свої цінності. А ви не хвилюй-
тесь. Вона все ж таки говорить, а що трошки набріхує на соціал-
демократію, то це вже не такий гріх. Хто перед богом не винен? А зате 
ви подивіться, як її слухають, хоч вона й дивиться на того чортово-
го Леоніда! Га? Багато ви бачили, щоб з такими роззявленими рота-

го «в тих благотворних змінах, які воно здійснює у внутрішньому світі осо-
бистості…» Тому усім жаром молодості протестує проти того, що робітни-
ки, як їй здається, не стільки слухають її, скільки… дивляться на неї. Вона 
просто ненавидить свою небуденну вроду». […]

Але тут конфліктна ситуація ускладнюється й загострюється уведен-
ням постійного для драматурга мотиву: співвідношення духовного й ті-
лесного в інтимному житті людини. Втім, зовні традиційний «любовний 
трикутник» має у «Базарі» зовсім не традиційний зміст, власне, й само-
го «трикутника» ще нема, є лише двоє чоловіків, закоханих в одну дівчину, 
яка й чути не хоче ні про які взаємини, окрім товариських, ні про які почут-
тя, крім піднесено-духовних. Коли ж вона, під впливом палких пестощів 
Трохима, відчуває нове для неї, не звідане, ще й тому незрозуміле хвилю-
вання — збентеження її настільки сильне, що переходить у гнів. Спокійно 
й затишно їй лише поряд з Леонідом, але ж і він, як виявляється, не має 
наміру обмежуватись розмовами. […]
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ми слухали ораторів? Ви гляньте… (По вертається в бік голосу). Ач, 
як завмерли… Ротами слова ловлять… А гарна, канальська дівчина: 
що гарна, то гарна!

Трохим (похмуро). Слухайте, Цінність Маркович…
Цінність Маркович (повертаючись до нього). Слухаю, любчику…
Трохим. Я в справі з побігом не хочу брать участі…
Цінність Маркович (здивовано). Оце маєш! Це ж через що саме?
Трохим. Не можу.
Цінність Маркович (стурбовано). Ну, слухайте, радість моя, не ви-

гадуйте ви чорт батька зна чого. Чого ж ви не можете?
Трохим. Не можу! Тільки ви не думайте, що я боюсь… (Ходить 

по полянці. Раптом зупиняється). Ну, слухайте, щоб ви чого не думали, 
я вам скажу прямо, чорт вас побери: ревную! От і все. (Ходить знов).

Цінність Маркович. Кого? До кого?
Трохим. Марусю до Леоніда.
Цінність Маркович. Ну, слухайте, серце, це — причина, яку б 

я не зважився в протоколі засідання запи сати…
Трохим. Може буть, може буть…
Цінність Маркович. Так пересилить же можна себе, любчику!
Трохим (зупинившись). Не можу. Пробував. Ревную до того, що го-

лова крутиться… Не то що алегорія, а от так прямо-таки крутиться, та 
й годі… Оттак звідси (показує на низ живота) якась хвиля як посуне, 
так аж туман в очах… Знаю — дикість прадідів, некультурність, але 
не можу… Не можу! Буває, що схопив би її і його й зубами порвав би 
на шматки. І аж гарчав би… Не можу, говорю вам, нароблю дурниць! 
Каятись самі будете… Замість в стіну, візьму й шпурну у них бомбою. 
Найдіть когось іншого на моє місце…

Таким чином, Маруся опиняється перед проблемою вибору, точні-
ше — перед початковою її стадією: осягнення свого «Я» й ще конкретніше 
з’ясування того, як сприймають люди її особистість і за що її цінують. Так 
В. Винниченко прагне осмислити проблему цінностей, яка була однією з 
основних для філософії 1900-х років — згадаймо хоча б полеміку пред-
ставників ідеалістичної філософії та марксистів.

Як писав С. Франко, «визнаючи лиш служіння народові», російський 
інтелігент «не лише просто заперечує чи не сприймає інших цінностей — 
він навіть просто боїться й ненавидить їх». Драматург дає два варіанти ви-
яву такої тенденції — два крайні полюси: суто раціональний, який межує з 
цинізмом (персонаж із виразним умовним найменням Цінність Маркович) 
та щирий, але наївно обмежений, що невідворотно призведе до трагічних 
помилок (постать Марусі). […]

Трохи старший за своїх «партійних товаришів» (так автор представляє 
головних героїв у переліку дійових осіб), Цінність Маркович виконує функ-
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Цінність Маркович. Голубчику мій! Я розумію ваше становище, але 
ви самі добре знаєте, що нема нікого. Та ще на ваше місце. Не всякий 
з цим любить діло мати. Це раз. А друге, що просто нема нікого. Піс-
ля розгрому вашої організації треба було з мікроскопом розшукувать 
вас. Один, два, та й уже. Ну, хто може? Леонід? Ну, його треба насам-
перед самого підвести до стіни, підперти його, щоб вітер не звалив, 
а тоді вже хай пуска бомбу з рук.

Трохим. Михайло міг би.
Цінність Маркович. Михайло, серце, жонатий чоловік. А лучче 

мені мати діло з бригадою холостих жандар мів, ніж з одним жона-
тим товаришем, їй-богу! До речі, й Лео нід жонатий, хоча тут… Ну, та 
не важно. Ні, любчику, Ми хайло не годиться. Він до того ще й робіт-
ник. Як щось ста неться з ним, покине нам жінку з трьома дітьми… 
Не талія! Пересильте ви себе. Закрутіть віжки на руку і…

Трохим. Ні, не можу! Боюсь. Хай тоді ні вона, ні він не беруть участі…
Цінність Маркович. Ну, а хто?
Трохим. Замість Леоніда — Оксана, а замість Марусі… (Мовчить).
Цінність Маркович. От бачите: а замість Марусі вже й нема ніко-

го. А Оксана знов з шестимісячною дитиною… Ні, голубе, плюньте, 
не псуйте справи… Тут же, серце, все-таки йдеться про волю два-
надцяти товаришів. І це ж треба подумать, на худий кінець. Га? Та по-
тім… Чекайте, та звідки ви знаєте, що вона любить Леоніда? Вона 
вам сама казала?

Трохим. Ні, не казала, але…
Цінність Маркович (зрадівши). Не казала? Хо! Так чого ви тут…
Трохим. Але я сам бачу.

ції керівника організації й водночас вихователя: намагається стримува-
ти їх від нерозважних вчинків. Але робить це з позицій суто прагматич-
них, ототожнюючи цінність з її оцінкою, а саме поняття «оцінка», яке має 
й ширший, узагальнюючий зміст, з легкістю надзвичайною зводить до од-
ного з його вузьких значень, тих, що пов’язані з торгівлею. […]

Щоб уже не залишалося зовсім ніяких сумнівів щодо напряму його ду-
мок, викладає ази своєї «теорії» наївно-гарячкуватому Трохимові у відпо-
відь на його сердите «Не можу підраховувать. Ніколи не торгувавсь і тор-
гуватись не буду»: «Невже не торгувались? (Сміється). Ех, ви, дворянчи-
ки! Ну, а як ви думаєте, через що Леонід більше подобається Марусі? Га? 
(…) Того, любчику, що Леонід уміє торгуватись. «Накипить і всю правду 
скажу». Ех, ви! Їй ваша правда потрібна, як сироті трясця. Ви їй дайте ту 
цінність, що дає Леонід, от тоді й сторгуєтесь. Дайте їй любов до її високої 
душі, не кажіть, що вона програму перебріхує, от і побачите…» […]

Оскільки ж людська психіка має таку особливість, що низькі поняття 
сприймаються легше і засвоюються сильніше від високих, та й загалом 
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Цінність Маркович. Ну, любчику, це — не гла гол! Це — не глагол! 
Ви іменно той, що ні чорта не можете побачить. Іменно, радість моя, 
не той… А от я бачив, що вона якраз не любить Леоніда… Якраз це 
саме я бачив. А що хо чете знать, то іменно вас вона любить.

Трохим. Ну, це вже ви той…
Цінність Маркович. Правда! Правда, голубе. Я навіть здивувався, 

як ви сказали, що ревнуєте. «От, думаю собі, ідіот… — ви вибачайте, 
це ж я про себе так думав… — От, думаю, дівчина з ним така мила, 
весела, оченята сміються, грають, горять, а він ревнує…» Та до кого 
ще? До Леоніда! Ну, любчику, ви таки ні чорта не бачите. Прямо-таки 
ні чорта, та й годі!

Трохим (м’ягше). Ну, розкажіть ви кому іншому…
Цінність Маркович. Ні, голубе, це вже ви розкажіть і іменно кому ін-

шому, а не мені. І розкажіть, наперед узнавши, довідавшись, а не те, 
що так… Треба все своїми власними руками обмацать, своїми очи-
ма обдивитись, а тоді купувать. От трохи зараз скандала не зробили… 
Ну, поду майте самі, якби ви засвистіли або закричали, що вона не так 
говорить, якби ви обідили дівчину, яка, може, вас любить. Що б ви, 
думаєте, дуже до серця їй припали б за це? Ех, народ! «Леоніда лю-
бить». А вона, якщо це істинно сказать, може, нікого ще не любить, 
бо вона Жанна д’Арк. От що! Ага! Доб ре, що згадав. Слухайте, сер-
це, вона неодмінно хоче взять на себе «функцію» кидання під сті-
ну. Вона подвигів шукає? Чу дово. Тільки не треба, щоб ці подвиги 
були смішні. А крім того, вона ще може попсувать всю справу: бомби 
до стіни не донесе, розірветься у неї в руках, її к лихій годині пошма тує 
і весь побіг провалить. Треба їй говорити, що вона призна чена для 

високе перекривається низьким (ще Сократ казав, що скочуватися дони-
зу легше, ніж видряпуватися нагору, до досконалості), то численні крити-
ки Винниченка навіть не помітили у цьому контексті слів про «любов до її 
високої душі». Тим більше, що слідом він дає роз’яснення — воно ж і уза-
гальнення позиції цього персонажа: «Життя, любчику, базар. Хочеш бути 
багатим? Виходь з товарами, торгуйся, обмінюй, рости, сам давай і у дру-
гих бери. А як сам не маєш ні чорта, то й візьмеш чорта пухлого. Так було, 
так буде до кінця віку».

Сказане, власне, можна розуміти і як збагачення та обмін духовними 
цінностями. Але мовлено слово базар — і воно дає напрям сприймання 
(а заодно — назву творові). […]

Але Маруся — натура незахищена, і для неї концепція відіграє фаталь-
ну роль саме тому, що досить загальні міркування старшого товариша, 
которому вона вірить, дівчина «прикладає» до себе, до свого життя. […]

При всьому прагненні Марусі абсолютно підкорити своє існування 
громадській справі — революційній боротьбі, тобто об’єктивному нача-
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іншого. А поки що вона своєю красою не одне ще пролетарське сер-
це зворушить. Погано тільки, що деякі серця занадто вже ворушать-
ся. Ну, та де ліс рубають, там і тріски летять. Так от, любчику, майте це 
на увазі, як будемо сьогод ні рішать справу. А сьогодні треба неодмінно 
все скінчить. Публіка в тюрмі хвилюється, жде, може дурниць накоїти. 
І самі ви будьте хорошим, не гальмуйте справи. Центральний Комітет 
доручив мені цю справу, і я мушу її довести до хоро шого краю. Не кла-
діть же мені свині, голубе, і самі себе не ставте в смішне становище.

Трохим. Слухайте, тільки, будь ласка, нікому нічого про це… Я вам 
як відповідальному організаторові сказав, щоб не думали чого. Це 
моє інтимне життя, і я не хотів би, щоб…

Цінність Маркович. Я розумію, я розумію, будьте спокійні…
Трохим. А потім… Ви — справжній Цінність Маркович. Як це у вас 

по-торговому усе, математично. «Треба держать її на цій мрії, бо це 
для нас корисно…» Може, й корисно, не знаю, тільки я вам не руча-
юсь за себе. Накипить, скажу всю правду, й каюк. Не обіцяю. Не можу 
підраховувать. Ніколи не торгувавсь і торгуватись не буду.

Цінність Маркович. Невже не торгувались? (Сміється). Ех ви, дво-
рянчики! Ну, а як ви думаєте, через що Леонід більше подобається 
Марусі? Га? (Трохим мовчки дивиться на нього). Ну, от розміркуйте, 
через що? Так бог дав? Га? Того, голубчику, що Леонід уміє торгува-
тись. «На кипить, і всю правду скажу». Ех, ви! Їй ваша правда потрібна 
як сироті трясця. Ви їй дайте ту цінність, що дає Леонід, отоді й стор-
гуєтесь. Дайте ій любов до її високої душі, не кажіть, що вона програ-
му перебріхує, от і побачите… Життя, любчику, базар. Хочеш бути 
багатим? Виходь з товарами, торгуйся, обмінюй, рости, сам давай 

лу, процес пізнання нею дійсності все ж — неминуче! — відбувається че-
рез пізнання свого «Я» і місця його у суспільстві, а це можливо з’ясувати, 
проаналізувавши ставлення людей до неї. Справа ускладнюється тим, що 
в ній емоційне переважає над раціональним, тобто суб’єктивне наче по-
множується саме на себе. Героїня вступає на той тернистий шлях пізнан-
ня світу душею, про який, до речі, надзвичайно цікаво міркував С. Пши-
бишевський. Він давав образне порівняння двох шляхів пізнання: «Зруч-
ний шлях — це шлях мозку, шлях жалюгідних п’яти відчуттів, що обіймають 
життя лише в його випадковостях, в його сумній і нерозумній буденнос-
ті. Крутий шлях, який веде через прірву, це — дорога душі, для якої жит-
тя — тяжкий сон і болісне передчуття якогось іншого життя, іншого світу, 
передчуття інших зв’язків, інших глибин, відмінних від тих, в які може про-
никнути наш жалюгідний мозок». […]

У таких лещатах і опинилась Маруся. Але вона мислить емпірично і 
тому причину своєї драми — як їй здається, раптового нерозуміння її 
оточення — вбачає в тому, що, сказати б, лежить на поверхні й видно не-
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і у других бери. А як сам не маєш ні чорта, то й візьмеш чорта пухло-
го. Так було, так буде до кінця віку.

Трохим (лягаючи на траву). Слухайте, ви вже напи сали свій курс 
торгової філософії?

Цінність Маркович. Ні, ще не написав. Ще не написав. Часу нема. 
От як ще трохи повозюсь з такими орга нізаціями, як ваша, та попаду 
в тюрму, — отоді вже напишу, неодмінно напишу. Ну, говоріть: буде-
те строїть дурниці? Ідете на побіг?

Трохим. Та, чорт вас бери, іду!
Цінність Маркович. Ну, от, так би й давно. Вчить вас, пістолетів, 

треба. От ви прийдіть до мене вільним часом, я вам прочитаю лекцію 
своєї філософії, може, не таким диким будете…

Трохим (сміючись). Е, ні! Я вже лучче бомбу піду кидать…
Цінність Маркович. А розум…
За сценою оплески. Цінність Маркович і Трохим разом озираються.
Цінність Маркович (придивляючись). Скінчила, чи що? Ні, щось 

дуже швидко. Щось сталось наче… Чи не істерика? З нею це може 
бути. Іде сюди, лице незадоволене, знервоване…

Трохим. З Леонідом…
Цінність Маркович. Да, щось говорять. Гаряче. Дивно. Щось тра-

пилось. (Серйозно й поспішно до Трохима). Ну, так слухайте, любчи-
ку: значить, ідете? Чуєте?

Трохим (дивлячись в лісок, неуважно). Чую. Щось справді ста-
лось. Робітники дивляться їм вслід…

Цінність Маркович. Да, да… Тільки слухайте сюди — Марусі бом-
би не давать. Чуєте?

озброєним оком: у своїй вроді. Так через п’єсу проходить тема, точніше, 
проблема краси і її цінності, яка стає тут основною для письменника і яка 
одразу ж ускладнюється проблемою маски, тому що вихідною установ-
кою для героїні виявляється її намагання відокремити свою сутність від 
свого обличчя — спочатку у плані умовно-словесному, а потім буквально. 
(Тут, до речі, проглядає прихована полеміка з поглядом Ніцше, в якого по-
няття маски означало скоріше зв’язок — а не суперечність, — між суттю 
й зовнішністю). Неможливо поки що сказати, що ж зробила вона, спотво-
ривши себе: чи скинула ту маску краси, яку раніш носила, не усвідомлюю-
чи відповідність її своїй сутності, а може, й усвідомлюючи невідповідність, 
чи, навпаки, заховала свою прекрасну суть маскою потворності… […]

Осмислюючи сюжет «Базару», важко позбутися думки про зв’язок 
твору з філософською концепцією засновника аналітичної психології 
К. Юнга. Ось як швейцарський вчений уявляв складники багаторівневої, 
багатоликої «самості» (термін цей, на означення суб’єкта «тотальної пси-
хіки», яка включає в себе і свідоме, і підсвідоме, він вживав замість термі-
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Трохим. Розуміється.
Цінність Маркович. Потім зараз же тут в ліску треба обсудить, як 

бути з тюремними, їх треба обов’язково завтра ж сповістить про день. 
Не пізніше.

Трохим. Якщо ми щось вирішимо.
Цінність Маркович. Треба вирішить, треба! От я тільки боюсь, що 

не можна буде завтра сповістить їх. Побачення тільки по п’ятницях, 
значить — ще чотири дні. Поштою не можна. Ех, біда!.. (Тихіше). Ну, 
так, любчику, не строїть дурниць! Чуєте?

Трохим. Та добре.
Входить хутко Маруся, за нею Леонід. Маруся — дуже гарна, мо-

лоденька дівчина, з великими, натхненними очи ма. Дуже нервова, 
нездержана. Говорить іноді піднятим тоном, високим стилем, особли-
во як хвилюється. Леонід — худощавий, з блідо-матовим лицем, тро-
хи згорблений; невеличка гарна борідка; короткозорий, носить пенс-
не, яке часто витирає, кліпаючи очима. Часто має вигляд здивований, 
надто коли сердиться.

Маруся. Не вірю! Не вірю! І я вас прошу, лишіть мене одну! 
Я не можу!..

Леонід. Але ж, Марусю, це просто чудно… Хіба ж мож на так?
Цінність Маркович. Що таке? Що там сталось?
Леонід. Товаришка посередині перервала свою промо ву й пішла…
Цінність Маркович. Через віщо?
Леонід (мнучись). Я, право, сам не знаю. Робітники дуже вражені…
Цінність Маркович. А ви їх так і покинули? Ідіть же швидше назад і 

заспокойте їх. Скажіть, що товаришці зробилось погано, що вона спо-
чине й зараз прийде.

на «особистість» — очевидно, тому, що останній дещо вужчий): «Тінь ха-
рактеризує її негативну сторону — все низьке, тваринне, примітивне, що 
дрімає на дні душі. «Лице» — маска, яку індивід виставляє напоказ, для ін-
ших, — суто об’єктивне ставлення, за яким прихована справжня індивіду-
альність. «Душа» — внутрішня сторона особистості. На противагу зовніш-
ній, «Персоні», існує як жіноче начало — «Душа» (Amina) і чоловіче нача-
ло — «Дух» (Aminus), причому в першому сильніше виражений Ерос, а в 
другому — Логос. Але в «самості» всі ці складники утворюють одне не-
подільне ціле. Коли ж їх розривати й — далі — протиставляти одне од-
ному, мусить виникнути драматична колізія — колізія суто внутрішнього 
плану. І тоді людина, яка суб’єктивно (тобто, за її намірами, бажаннями) 
є особистістю діалогічною (зверненою до людей: здатною їх вислухати, 
зрозуміти), перетворюється на протилежність — особистість об’єктивно 
монологічну (тобто, зосереджену цілком на собі). Рівновага цих двох на-
чал стає неможливою: природне для людини пізнання себе через інших 
людей дістає невідворотний перекос. Це, зрозуміло, тягне за собою дра-
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Маруся (сівши на траву під деревом, нервово). Я не прийду більше!
Цінність Маркович (моргаючи Леонідові). Ідіть, ідіть, любчику. То-

варишка заспокоїться. Я їй скажу пару солодких слів…
Маруся. Я хотіла б зостатись сама.
Цінність Маркович (киваючи Леонідові). Ідіть, ідіть. Та й ви, Трохи-

ме… Ідіть, заспівайте з ними щось. А мені треба з товаришкою дещо 
конспіративно побалакать.

Леонід помалу йде, за ним Трохим, озираючись на Марусю.
Цінність Маркович (присідаючи коло неї, м’яко). Я на одну хви-

линочку. Маленька справа єсть. Тільки, може б, ви мені сказали все-
таки, що там у вас вийшло? Га?

Маруся. Вийшло те, що я більше ніколи не буду про мовлять перед 
масою!

Цінність Маркович. То ж чого так?
Маруся. Бо мене не слухають.
Цінність Маркович. Вас не слухають? Е, моя хороша, це вже ви 

вередливі дуже…
Маруся. Вони не слухають, вони дивляться на мене! Вони красу 

мою слухають. (Проводить плечима і закри ває лице руками). І це ска-
зав робітник! Робітник!

Цінність Маркович. Який робітник? Що сказав?
Маруся (зриваючи руки, з обуренням). О, проклята краса моя! 

Я ненавиджу її од всеї душі!
Цінність Маркович. Та за віщо, голубонько? Що вона вам зробила?
Маруся. Вона зробила те, що я не можу бути вільною. От що вона 

мені зробила. Вона скрізь мішається. Скрізь, скрізь! Я не вірю людям че-

матичну напруженість «зовнішнього» плану, тобто, у взаєминах з оточен-
нями, що, у свою чергу, далі погіршує внутрішнє самопочуття індивіда». 
Коло замикається. У цьому колі борсається Маруся, не знаходячи виходу, 
тобто шляху до гармонії. […]

Невідоме, ясна річ, бідній дівчині застереження М. Монтеня: «Маску і 
зов нішній вигляд не можна робити сутністю, чуже — своїм». Вона втрачає 
колишню зосередженість і доброзичливість, стає неуважною, недовірли-
вою, колючою, замкненою в собі. Як і герой значно пізнішого (1964) рома-
ну Кобо Абе «Чуже обличчя» (при всій відмінності проблематики твору), вона 
сподівається, що «маска» дасть їй волю, допоможе людям краще зрозумі-
ти її прекрасні людські якості, ту сутність, яку, на її думку, затьмарювала ко-
лишня зовнішність. Але не знає того, що «Маска» — не просто шматок роз-
фарбованого паперу чи пап’є-маше (тим більше, що у Марусиному випад-
ку — то її натуральна, спалена кислотою шкіра — тобто, «маска», яку зня-
ти непросто чи й назавжди неможливо, а замість парика — зрізана коса…), 
а певна… модель, тип поведінки, який не може бути нейтральним щодо «Я».
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рез неї. Що б я не сказала, що б я не зробила, я ніколи не знаю, чи так, 
чи не так, бо завжди для всіх це гарно. А гарно через те, що я сама гарна. 
А потім… це прямо нестерпимо, всі закохуються, всім зараз моя краса 
в очі впадає. Ні один чоловік не любив мене, а тільки прокляте тіло, кра-
су мою, будь ти проклята! У мене нема ні прияте лів, ні друга. Або закоха-
ні, або вороги. Женщини ревнують, а мужчини закохуються…

Цінність Маркович. Ну, вже ж не так, щоб усі…
Маруся. Усі! Всі! Я ще ні одного не бачила, щоб не спробував хоть 

залицятись до мене. Революціонери теж. Я ду мала перше, що рево-
люціонери не такі, але… бачу…

Цінність Маркович. Моя хороша! Хіба ж уже революціонери вроді 
тих свиней, яким не дано у небо диви тись? І революціонери — «чє-
ловєкі». Краса для всіх краса…

Маруся. Ну, нехай, коли я була «там» серед тих. Ні чого дивного, 
коли юнкери говорять компліменти гарненькій панночці. Їм більше ні-
чого робить. Але тут…

Цінність Маркович. Ви, серце, перебільшуєте. І огорчаєтесь. Щоб 
потішить вас, я вам скажу, що не всі у вас закохані. Перед вами аз 
єсьм перший, що хочу од вас тільки прекрасної душі вашої. Чого так 
дивитесь? Правду говорю.

Маруся. А якби запропонувала вам обняти вас, поці лувать, милу-
вать? Ви одмовились би?

Цінність Маркович (зайнявшись). Бачите, люба моя, ласка люди-
ни, звичайно, є певна цінність, якою, так сказать…

Маруся. Ні, тут я не про таку ласку людини, не про душевну ласку 
говорю, а про ласку тіла, краси моєї…

Шляхом роздвоєння, однак, драматург не повів свою героїню: п’єса 
не роман, та й завдання своє він, очевидно, бачив лише у постановці 
проб леми, над якою думатимуть (і думають!) наступні покоління митців і 
мислителів».

Коментар проблематики «Базару» В. Панченком:
Сподіватися на прихильність цензури і справді не випадало, адже 

на сцені мали б з’явитися… молоді революціонери! Хоча Винниченка хви-
люють у п’єсі не так політичні, як морально-психологічні колізії. «Мене 
глибоко цікавить питання про ставлення людини до інстинктів», — пи-
сав він у цю пору Горькому. Йшлося про можливість «переробки люди-
ни» — не більше й не менше! Про можливість подолання біологічних про-
грам, приборкання інстинктів, підпорядкування «природи»… Тому й ста-
вить Вин ниченко своїх героїв у ситуацію жорсткого експерименту, який 
має дати відповідь на поставлені питання. Цього разу експеримент почи-
нається з того, що жіноча краса революціонерки Марусі заважає їй вико-
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Цінність Маркович. Бачите… Як вам сказать? Я, розуміється, од-
мовився б, бо… Ну, та причини не важно. Звичайно, одмовився б.

Маруся. Дивно. Ну, я вас слухаю далі.
Цінність Маркович. А далі ось яка річ. Ви серди тесь на свою красу. 

Скажіть, чи похвалили б ви того чоловіка, який би сердився на свій 
розум за те, що він у нього є і що його люблять за нього?

Маруся. О!.. Зрівняли!.. Це інша річ.
Цінність Маркович. Така сама, як і краса… Все — цінність. І краса, 

і розум, і травка, і книжка, і дерево… все цінність. І на вашому місці я, 
навпаки, благословляв би свою красу… і не робив би так, як ви: не чі-
пляв би оцих незграбних кохточок на себе, оцього капелюшка старої 
дівки. Я знаю, ви це робите, щоб буть поганшою. А цього не слід ро-
бити. Я б ще побільшив цю красу, начепив би теє-сеє, там стьожеч-
ку, там бантичок…

Маруся. Ну, слухайте, мені ця розмова не подобається. Ви це мо-
жете говорить іншим, а не мені… (Обурено). Госпо ди! І це говорить 
революціонер! А дух ваш де? «Бантичок»… Я бантичком понесу світ 
правди народу? Вся ціль наша, щоб людськість вийшла з рабства 
тіла, а ви кличете мене підля гати йому? І народ!.. Ні! Революціонери, 
настоящі револю ціонери не такі! Не такі, не такі! Дух свободи, розу-
му править світом, а не ваш… «бантичок»! Да, я тепер розумію. Коли 
проводирі партії говорять так, то що дивного, що робітники теж… 
Коли я говорила про мову, я чула, як один робітник прошепотів дру-
гому: «Оце ж тії очі, що душу б віддав», чи щось вроді цього. Я зразу 
покинула говорить і пішла… 

Цінність Маркович. Через це?

нувати партійні обов’язки. У гуртку всі мають бути начебто тільки товари-
шами, а насправді «проблема статі» дає про себе знати й тут. Вродлива 
Маруся щокроку пересвідчу ється, що її сприймають передусім як гарну 
жінку, а не як това ришку по партійній роботі. Проголошена революційна 
аскеза, універсальна рівність виявляються дуже відносними. «Я ще ні од-
ного не бачила, — розчаровано каже Маруся, — щоб не спробував хтось 
залицятись до мене. Революціонери теж. Я думала перше, що революці-
онери не такі, але… бачу…».

В одного (Трохима) Марусина краса пробуджує ревнощі, і він ладен 
відмовитися виконувати завдання, тобто організовувати втечу товаришів 
із тюрми, оскільки поруч буде суперник.

Другий (Леонід) готовий кинути заради Марусі дружину. А є ще ж Цін-
ність Маркович, партійний «поводир», для якого головне — мета, а не за-
соби. Отож і жіночу красу він хоче просто використати задля справи. І ви-
ступати перед робітниками Марусі непросто, адже «вони не слухають, 
вони дивляться на мене». Краса для «ідеальної» революціонерки Марусі 
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Маруся. Да, через це. А тепер я бачу, що в партії мені робить не-
можливо. Або вийти і вернуться до панства, або знищить свою красу. 
Так-так! Не інакше. Я більше не можу!

Цінність Маркович. Слухайте, серденько, ви самі потім будете смі-
ятись з себе. У вас нерви піднялись, і вам здається усе таким страш-
ним. Ви заспокойтесь, гляньте, яка краса круг нас… Невже й це треба 
нищить за красу? (Маруся робить нетерплячий жест). Ну-ну, я жар-
тую… Тільки заспо койтесь і викиньте такі думки, їй-богу!

Маруся (гірко). О, не бійтесь. В тому й річ, що в мене немає сил 
на це. Це можуть герої, а я… на великий жаль, тільки підла буржуй-
ка, якій страшно одрізать косу й облить лице сірчаною кислотою…

Цінність Маркович. Та навіщо ж, Миколо ми лостивий?!
Маруся. На те, щоб почувать себе людиною, а не ляль кою, якою 

всі тішаться і граються!
Цінність Маркович. Ну й організація!.. Ну, знає те що, видно, моя 

філософія з вами не той… Лучче погово римо про справу.
Маруся (на слові «справа» зразу повертається до ньо го, робиться 

уважною й навіть трохи несмілою). Я слухаю.
Цінність Маркович. Справа, бачите, така… Спра ва з цим побігом.
Маруся (уважно). Да.
Цінність Маркович. Вона в нас може не виго ріть…
Маруся (тривожно). Як? Через що? Провалимось?
Цінність Маркович. Ні… А те, що люди почи нають вередувати… 

Наприклад, Трохим одмовляється брати участь.
Маруся. Одмовляється? Він же ще сьогодні зі мною балакав, і ми 

так сміялись, уявляючи начальника тюрми…

стає «проклятою», і врешті вона спотворює собі кислотою обличчя. А за-
вершується цей жорстокий експеримент самогубством героїні. Їй дове-
лося пережити тяжке розчарування в близьких їй людях, передусім у Ле-
онідові, який, по суті, відсахнувся від неї, хоч і говорив перед тим, що 
для нього важливішою є душа, а не фізична краса.

Приборкання статі обернулося трагедією. Життя помстилося за спро-
бу насилля над його законами, і це для В. Винниченка чи не найголовні-
ший висновок.

Трактування конфлікту драми С. Михидою 
На «базарі загальнолюдських цінностей»:

У тло зовнішнього подієвого конфлікту вплітається внутрішній, 
згідно з авторським задумом — головний у творі. Це протистояння 
в душі головної героїні твору Марусі, породжене її особливим негативно-
прискіпливим ставленням до своєї вроди. Його зародок та можливість 
трагічної розв’язки закладається драматургом вже на початку І розді-
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Цінність Маркович. А ось тільки що заявив мені, що не може брать 
участі. А ви ж знаєте, що він дуже цінна людина. Без нього, я не знаю, 
як ми будемо…

Маруся. Але через що ж?
Цінність Маркович. Отут-то, моя люба, і єсть уся категорія… 

Якби ви спокійненько вислухали, що я вам скажу, я був би вам дуже 
вдячний…

Маруся. Я вас спокійно слухаю.
Цінність Маркович. Та воно правда… Хм! Так от, бачите, він дуже 

ревнує вас до Леоніда…
Маруся (спалахнувши). Ну от! От вам! От вам перший приклад! 

Та як він сміє!..
Цінність Маркович. От я ж казав… Підождіть! Ну й народ же в цій 

організації!
Маруся. Так що ж йому треба? Щоб я його любила? Ну, коли йому 

так хочеться знать, то я таки люблю Леоніда. Да, да! От вам і йому! 
Можете йому це сказать. Люблю! Бо це єдиний чоловік, який може 
буть високим, якому я вірю, якому не краса моя потрібна. І він не буде 
кидать товарись кого обов’язку через ревність. Фу, скотство!

Цінність Маркович. Так. Дайте ж мені вставить слово. Так от, цей 
самий Трохим, виходить, ревнує.

Маруся. Я в цьому не винна у всякому разі!
Цінність Маркович. Цілком признаю. Але річ не в тому. Річ в тім, 

щоб його вдержать і не дать пропасти справі…
Маруся. Я не розумію… Це таке, це таке… І це — рево люціонер? 

Із-за ревності він жертвує свободою дванадцяти товаришів?! Але все-

лу, у вже згаданому діалозі. Цінність Маркович знаходить досить вда-
ле порівняння Марусі з героїнею французької революції Жанною д’Арк і 
тим самим підкреслює її готовність до самопожертви в ім’я ідеї. У цьому 
зіставленні виявляється також один з елементів внутрішньої характерис-
тики гарної дівчини, яка своє життя поклала на олтар боротьби за спра-
ведливість. За словами керівника, вона, «якщо це істинно сказать, може 
нікого ще не любить, бо вона Жанна д’Арк».

І дійсно, перед нами постає образ чистої, нерозбещеної дівчини, ко-
тра вийшла з аристократичного середовища. Перебуваючи під впливом 
революційних ідей, що буквально снували в повітрі, вона увійшла до рево-
люційного підпілля. Перешкодою на шляху до досягнення мети свого жит-
тя Маруся вважає свою вроду. «Вона зробила те, що я не можу бути віль-
ною, — з гірким сумом говорить героїня. — Вона скрізь мішається. Скрізь, 
скрізь! Я не вірю людям через неї. Що б я не сказала, що б не зробила, 
я ніколи не знаю, чи так, чи не так, бо завжди для всіх це гарно. А гарно че-
рез те, що я сама гарна».
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таки я не розумію, через що кида? Рев нує? Так нехай на мене сер-
диться, а не на товаришів…

Цінність Маркович. Він, серце, не сердиться, а не може… Це, ро-
зумієте, людина страшенно імпульсивна, з вели кими страстями. Ди-
кий навіть трошечки. Закрутить йому в го лові, і він все кине, плюне, 
пустить собі кулю в лоб, і вийде єрунда, розуміється. Так от, треба 
його заспокоїти… Чекайте! Не треба казать, що ви його любите, але 
не треба дратувать ревності. Цей час тільки, поки скінчиться справа. 
А там хай собі ревнує на здоров’я, це йому не пошкодить. Страждання 
від кохання — це ще біда невелика, а іноді навіть приємна.

Маруся. Що ж, значить, я повинна брехать йому? А як він спитає, 
я повинна говорить, що не люблю Леоніда?

Цінність Маркович. Е, що вас вчить! Жінка в цих справах, як ка-
ченя на воді, не вчившись видержить надлежащу позицію. Хе-хе-хе!

Маруся. Я до таких жінок не належу.
Цінність Маркович. А ви спробуйте.
Маруся. Брехать я не вмію й не хочу. Ні, це пусте діло, я не хочу!
Цінність Маркович. От як їм ця брехня! Не в тім річ, що в хаті піч… 

Діло не в слові, а в тім, що з того вийде. Буває, що треба брехать. 
Не будете ж ви з жандармами правду розводить? Брешуть же лікарі 
хворим, щоб їм брехньою по могти. От тут такий самий хворий. Помо-
жіть йому й іншим. Єдине погане на світі — страждання, та й то часом 
прий мають на себе менше, щоб уникнуть більшого. А правда, брех-
ня — це средство проти страждання. Одне средство тоді годиться, 
а друге тоді. В даному разі ваша правда не годить ся, бо попсує спра-
ву. А брехня поможе. Будьте ж справжньою революціонеркою і при-

І ще один факт турбує дівчину. «Це прямо нестерпимо, — з болем кон-
статує вона, — всі закохуються, всім зараз моя краса в очі впадає. Ні один 
чоловік не любив мене, а тільки прокляте тіло, красу мою, будь ти прокля-
та! У мене нема ні приятелів, ні друга. Або закохані, або вороги. Женщини 
ревнують, а мужчини закохуються…». Об’ємність цитат обумовлена важ-
ливістю цих думок для розвитку внутрішнього конфлікту героїні, розв’язка 
якого призводить, зрештою, до катастрофи: спочатку — втрати ілюзій, 
а потім — і до самогубства.

Психологічний аналіз цього монологу дає всі підстави говорити про но-
вий підхід В. Винниченка до зображення своїх героїв. Він не лише розгля-
дає психічний стан героїв як такий, в чому, звичайно, виявляє неабияку 
майстерність, але й викорис товує ці стани з метою підкреслення певних 
рис характеру, що, в свою чергу, впливає на розвиток конфлікту. Набуває 
нового звучання класична схема: проблема — характер — конфлікт.

Внутрішньо-психологічний конфлікт п’єси одержує свою зав’язку 
в сцені з участю Марусі та Цінності Марковича, котрий виконує посеред-
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несіть у жертву колективності свою правду. Це є більша заслуга, ніж 
взять і сказать йому, що не любите. Вибирайте, що важче, а що лег-
ше, коли хочете накладать на свої плечі жертви. Ну, як? Згоджуєтесь?

Маруся. Добре. Я згоджуюсь.
Цінність Маркович. От і чудово! Я так і знав, бо ви — людина ро-

зумна. Ну, а тепер ще маленька умова: нічого про це нікому не гово-
рить. Добре? Навіть Леонідові.

Маруся. Але ж я можу Леонідові говорить про своє відношення 
до нього?

Цінність Маркович. Скільки хочете. Але нічого не говоріть про від-
ношення Трохима до вас.

Маруся. Я не розумію, чого…
Цінність Маркович. Це, бачите… Перш усього, це Трохимова тай-

на, а друге, Леонідові буде це неприємно, він теж людина, буде теж 
ревнувать…

Маруся. Леонід? О, ні! За Леоніда будьте спокійні…
Цінність Маркович. Ну, хто його зна… Та раз він такий, так на-

віщо вам говорить йому зараз? Підождіть, як скінчиться справа. Бо 
я боюсь, що як Трохим тільки трохи помітить, що Леонід знає й що 
ви самі розказали, то його дике самолюбіє таке накапостить, що й… 
говорить страшно. Ні, ви вже обіщайте мені, що будете мовчать, хай 
я хоч з цього боку буду спокійний…

Маруся. Коли вам так… я обіщаю.
Цінність Маркович. От і чудово. А я зараз поста раюсь, щоб ви трош-

ки побалакали з Трохимом до засідання. Це його заспокоїть. Ви посидь-
те тут, а я… (Повертається йти). А от і Леонід з жінкою йдуть сюди.

ницьку функцію. Маруся тільки-но виголошу вала доповідь перед робіт-
никами і, відчувши, що вони не слухають, а «дивляться» на неї, покину-
ла їх. Така реакція обурює і ображає дівчину. Ненависть до своєї вроди 
переповнює душу героїні. Чого варте її висловлювання: «О проклята кра-
са моя! Я ненавиджу її од всієї душі!». Це почуття поступово переростає 
в нав’язливу ідею знищити її: «Або вийти і вернутися до панства, або зни-
щити свою красу. Так-так! Не інакше».

У І розділі драми ця ідея, з’явившись під впливом настрою, лише ви-
ношується Марусею. Вона вважає, що неспроможна її здійснити. «Це мо-
жуть герої, — з болем зізнається вона керівникові, — а я… на великий 
жаль, тільки підла буржуйка, якій страшно одрізать косу й облить лице сір-
чаною кислотою…». Проте під впливом оточуючих її людей та обставин 
втілення в життя цієї абсурдної ідеї приходить набагато швидше, ніж очі-
кувалось. Пара докс полягає у тому, що наблизитися до розв’язки згада-
ного конфлікту, а в результаті — до смерті, дівчині допоможуть люди, які 
люблять її. У всякому випадку, вважають, що люблять. Мова йде переду-
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Маруся (швидко встаючи). З жінкою? Мені зараз дуже не хочеть-
ся стрічатися з нею. Ходім звідси… (Поспішно іде в другий-бік).

Цінність Маркович (іде за нею). Та чекайте, вона не кусається! Ну 
й діла в цій організації! (Добродушно сміється).

Пауза. Чути спів робітників. З’являються Леонід і Оксана. Окса-
на — чорнява, бліда, непогана, з різко, сильно обведеним ротом.

Оксана. Розуміється, це вже смішно. Чого ж вона ті кає? Ач як по-
бігла! Сильні не тікають…

Леонід (здивовано). Звичайно, тікатиме, коли ти з нею тримаєш 
себе так завжди, як… з ворогом.

Оксана (зупиняючись). Слухай, Леоніде, мені стра шенно надоку-
чили твої нотації за цю панну.

Леонід. Вона — товаришка…
Оксана. Пора вже скінчить цю комедію… (Хвилюється, закусює 

губу). Да, пора! Ти скажи мені, для кого й для чого ти називаєш себе 
моїм чоловіком?

Леонід (витираючи пенсне, глухо). Не треба говорити про це.
Оксана. Ні! Пора скінчить. Це гидко. Ти мало не зом лів, коли вона 

викинула цю штуку. Ти сам себе перед всіма робиш лицеміром, нази-
ваючи себе моїм чоловіком і тут же упадаючи за другою. Це — гидко! 
Або ти любиш її, або мене…

Леонід. Мені тяжко розлучитись з тобою.
Оксана. Так… Значить… Хе! Ти хотів би її й мене? Гу ба не дура. 

Ну, тільки цей номер не пройде… Говори: ти лю биш її? Говори прямо.
Леонід (твердо глянувши на неї). Да, я люблю її.
Оксана (криво посміхнувшись). Ну, от. От і все… Зна чить, можна 

попрощатись, і… все.

сім про Трохима та Леоніда (особливо — останнього), образи яких вима-
лювані автором досить рельєфно. Особливості їх характерів є, по-перше, 
однією з рушійних сил подієвого конфлікту, по-друге, чинником впливу на 
конфлікт внутрішній. Варто відзначити, що непорозуміння між двома чо-
ловіками безпосередньо впливають на стан та поведінку Марусі, майже 
дитяча наївність якої зіткнулась із сильними пристрастями двох чоловіків, 
що бажають володіти нею.

Вдаючись до характеристики Трохима, В. Винниченко змальовує нату-
ру безпосередню, нездатну на компроміси з совістю. На відміну від Ціннос-
ті Марковича, у якого «по-торговому все, математично», Трохим не може 
жити за законами користі. «Накипить, скажу всю правду, й каюк. (…) 
Не можу підраховувать. Ніколи не торгувався і торгуватись не буду», — за-
являє «чесний з собою» юнак. Видається, що письменник в образі Трохима 
закладає основи проблематики наступної своєї п’єси. Мова йде про диску-
сійну проблему «правда — брехня», яку драматург досить глибоко, з прита-
манною йому ретельністю та талантом розгляне у драмі «Брехня». У дослі-
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Леонід. Підожди. Мені трудно сказать тобі… Ти прости мене, 
Оксано… але ти завжди… ти сама винна… ти завжди тягнула мене 
до землі, вниз.

Оксана. Я тягнула? Чим?
Леонід. Я не можу сказать… Ну, хоч би… любов твоя… така зем-

на, плотська. Думаєш ти теж про все таке… домаш нє. Од цього в нас 
раз у раз сварки були. Ми не підходимо один до одного…

Оксана. Я… Моя любов плотська? Ти це говориш? Ти, який виму-
чував мене своєю… плотськістю? Ти це смієш говорити?

Леонід. Ти викликала в мені таку любов.
Оксана. Ну, годі. Можеш іти до тої, хай вона тебе тягне на небо… 

Тільки гляди: я два рази любить одного не вмію! З неба, звичайно, 
скоро на землю тікають…

Леонід (посміхнувшись). О, про це не турбуйся…
Оксана. Цілком певний? Ну, лізь на небо. Тільки гля ди, не дуже 

високо залазь, вище падать прийдеться… Гляди, щоб тобі не зоста-
лись «рожки да ножки» під духовним соусом із небесних розмов. 
Ха-ха-ха! Вона хоч і подвижниця, а з пло ті зроблена, як і ми, гріш-
ні смертні…

Леонід. Оксано! Це ти говориш? Ти — благородна, розумна?
Оксана. Ану вас к чорту! З вами дійсно пошлячкою станеш. Про-

щай… (Хоче йти). Ти коли забереш од мене свої речі?
Леонід. Підожди, Оксано… Я хочу…
Оксана. Ні одної хвилинки ждать не буду. Ні одної! Щоб сьогодні 

ж тебе не було. Івашка ти можеш бачить, коли схочеш, а… жить ми 
не будемо. Прощай. (Хутко іде).

джуваній же п’єсі, автор лише ставить її, показуючи, як не парадоксально 
це звучить, до яких наслідків може привести беззастережна правдивість. 
І дійсно, правдивість Трохима, зіткнувшись з чистотою і чесністю Марусі, 
призводять, зрештою, до трагедії.

Пошуки В. Винниченком істини безсумнівно впливають на розвиток 
конфлікту в творі, оскільки вони безпосередньо пов’язані з розкриттям 
особливостей характерів героїв. Ми бачимо, що Трохим не може пере-
силити свої почуття, він не вміє приховувати те, що, скажімо, Леонід, три-
має в собі. Така безпосередність героя («це людина страшенно імпуль-
сивна, з великими пристрастя ми») значною мірою впливає на розвиток 
подій у драмі. Якщо у І розділі завдяки старанням Цінності Марковича кон-
флікт вдається призупинити, то сцена зустрічі Трохима та Марусі у II роз-
ділі є визначальною з точки зору впливу на рішення дівчини знищити свою 
вроду. Відзначу, що це буде перший крок до трагіч ною фіналу. Другий, і 
останній, вона зробить через лицемірство Леоніда.



326

Леонід. Оксано, дай же мені сказать… Що ж це таке? (Спішить 
за нею).

Весь час за сценою чулись співи, то змовкаючи, то знов починаю-
чись но вою піснею. Співають якоїсь веселої. Чути ляскання в долоні, 
ухкання й ні би вибивання ногами по землі. Чується вибух сміху, що 
відразу стихає. Виходять Маруся і Трохим.

Маруся. Я й не виню вас. Тільки цим ви даєте оцінку самому собі. 
«Скажи, що ти любиш, і я скажу, хто ти»… Я страшенно стомилась. 
Сядемо? (Сідає).

Трохим, лягаючи біля неї, спирається на лікоть і захоплено, не 
зводячи очей, дивиться на неї.

Маруся. Не дивіться так…
Трохим. Чому?
Маруся. Я не люблю.
Трохим. Я інакше не вмію дивитись на вас… Безумно хороша! 

Безумно прекрасна моя!
Маруся (строго). Трохиме! Я що сказала вам?
Трохим (винувато, зітхнувши). Не буду…
Маруся. Можна ж, здається, і так посидіть з товари шем.
Трохим. Та… звичайно.
Маруся. Тільки не треба строїть таких кислих мін. Я не люблю… 

Чуєте?
Трохим. Ви зо всіма нашими як з товаришами сидите?
Маруся (здивовано). Звичайно. А як же інакше?
Трохим (дивлячись у землю). І з Леонідом?
Маруся. Леонід такий же товариш, як і всі… Слухай те, ви вже ба-

лакали рішуче з вартовим?

Образ Леоніда прямо протилежний образу Трохима. Автор зображує 
першого без особливої любові, віддаючи проте читачеві право інтерпре-
тувати його поведінку. Типовий представник дворянського роду, який пі-
шов служити революції, Леонід складає враження інтелігентного, з гарни-
ми манерами, високого душею молодика. Його стосунки з Марусею, як 
видається на перший погляд, піднесено чисті, близькі до святості. Праг-
нення бути послідовним в усьому обумовлює благородство його вчинків. 
Проте справжнє обличчя юнака приховане під маскою святості. І Винни-
ченкові вдається її скинути.

Розкриваючи образ Леоніда, письменник гостро торкається пробле-
ми, яка невідступно переслідує людство протягом багатьох століть, за-
лишаючись невирішеною і до сьогодні. Як зауважує Л. Мороз, «тут кон-
фліктна ситуація ускладнюється введенням постійного для драматурга 
мотиву: співвідношення духовного і тілесного в інтимному житті люди-
ни». (Виділення — С. М.) З’ясування ставлення Леоніда та Марусі до цієї 
проблеми виводять їх стосунки із стану ідилії. Саме в цій ситуації найпо-
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Трохим. Уже.
Маруся. Він згоджується? Да?
Трохим. Да.
Маруся. Серйозно? Як я рада! Ви молодчина, Трохимчику!
Трохим. Дайте награду за це.
Маруся. Яку?
Трохим. Руку.
Маруся. Нате! (Простягає руку).
Трохим хапає, жагуче цілує.
Маруся (вириваючи). Так не треба… Пустіть… Чуєте, Трохиме? 

Пустіть.
Трохим. Не пущу, не пущу…
Маруся (хвилюючись). Пустіть… Я цього не люблю.
Трохим. Через що? Через що?
Маруся. Мені буває негарно… Пустіть… Ви завжди заражаєте 

мене чимсь поганим. Чуєте, Трохиме?
Трохим мовчки цілує руку.
Маруся. Трохиме! Я буду сердитись.
Трохим. Я безумно люблю вас… Ну, трошечки посидьте так. Ну, 

трошечки… Свята, прекрасна! (Впивається в руку).
Маруся (посидівши непорушно, тихо гладить другою рукою його 

голову). Ну, годі вже. Буде, Трохиме…
Трохим (жагучим шепотом). Ще трошки, ще трошки… Благаю. 

(Підсовується ближче, обома руками обхоплює її руку).
Маруся (хвилюється). Трохиме! Не треба!..
Трохим (ще підсовується, цілує руку вище, коло ліктя). Ще трош-

ки, ще трошки…

вніше вияв ляється експериментальність творчого методу Винниченка-
драматурга. Адже він торкається найгостріших кутів проблеми, ставить 
героїв в умови вибору і слідкує за їх реакцією на закладену в хід експери-
менту програму.

Мова йде про те, що Леонід повинен вибирати між Марусею та Окса-
ною. Створений автором імідж Леоніда не дозволяє порушити слово, 
дане ним Марусі, і він привселюдно зізнається в любові до неї. Але й роз-
ривати стосунки з дружиною, до речі, досить привабливою жінкою, йому 
не хочеться. Це викликає справедливу реакцію Оксани: «Ти хотів би її й 
мене? Губа не дура». Звичайно, сцена з участю Леоніда та Оксани, яка 
закінчується остаточним розривом подружжя, «працює» явно не на ко-
ристь Леоніда. А в структурі конфліктної схеми драми, цей мікроконфлікт, 
незважаючи на свою локальність, слугує не лише поліпшенню сценічних 
якостей твору (сцена дуже динамічна, вималювана яскравими фарбами), 
але й значно впливає на подієвий та внутрішньо-психологічний конфлік-
ти, про які мова йшла вище.
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Маруся (безсиліє, часом заплющує очі). Трохиме…
Трохим (ще підсовується, притуляє лице до її плеча, цілує). Ще 

трошки, ще трошки… (Весь час дихає все важче й важче).
Маруся (все більш і більш безсиліючи, машинально). Трохиме… 

Трохиме…
Трохим. Ще трошки, ще трошки… (Обнімає за стан і жагуче при-

гортає до себе, хоче поцілувати в лице). Коха на! Доро…
Маруся (стрепенувшись, злякано одпихає). Трохиме! (Хутко встає, 

важко дихаючи).
Трохим понуро сидить.
Маруся (одривисто, хмуро). Ви хочете… щоб я з вами навіть 

не балакала?
Трохим. Простіть…
Маруся. Ідіть, покличте Марковича. Я хочу йти до дому.
Трохим. Зараз… (Встає винувато, нерішуче). Ви сердитесь 

на мене?
Маруся. Ідіть, ідіть…
Трохим. Ну, чим же я винен, що безумію? Я дурію при вас… 

Не сердьтесь. Ну, посміхніться. Я буду знать, що ви не сердитесь, і… 
і світ, Марусю, переверну догори нога ми! Як табуретку! Їй-богу!

Маруся (слабо посміхнувшись). Без ричага?
Трохим. Без… без соломинки! Одною радістю своєю. Ех, Мару-

сю!.. (Чухається). Ну, я йду! Ех! (Швидко йде вліво).
Маруся ходить по полянці, потім сідає там же й понуро дивиться 

в одну точку, часом глибоко зітхаючи. Справа виходить Леонід і пиль-
но, як всі короткозорі, придивляється до Марусі. Підходить ближче.

Розрив Леоніда та Оксани прискорює зближення його з Марусею. 
Відзначимо, що для Марусі — це зближення на засадах чесності й чисто-
ти. Та і як було не повірити в чистоту помислів Леоніда недосвідченій в ін-
тимних справах Марусі, коли він так відверто (з пафосом, звичайно) зая-
вив Оксані: «Ми чесно розійшлись і тепер підемо різними шляхами…». Не 
дивно, що Маруся захоплю ється таким благородством: «Який ви… чис-
тий… чесний…».

Винниченкові вдається вибудувати мікроконфлікт на цьому матеріалі. 
Зовні невидимий, прихований нещирістю Леоніда, це конфлікт чистих по-
ривань Марусі з холодним прагматизмом Лео ніда. Він легко розшифро-
вується в ході п’єси, але для Марусі стає прикрим відкриттям, що штовхає 
її на самогубство. Для підтверд ження цієї думки варто поглянути на став-
лення Марусі та Леоніда до інтимних стосунків. Маруся, дещо патетично, 
правда, виголо шує з цього приводу: «Вся ціль наша, щоб людськість ви-
йшла з рабства тіла…». Леонід же, який лицемірно створює ореол святос-
ті навколо своїх почувань до Марусі, при найпершій, відз начимо, безпід-
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Маруся (озирнувшись, радісно, як дитина). Леоніде! (Простягає 
руки).

Леонід. Що, моя діточко?
Маруся. Як я рада! Сядьте коло мене… Дайте мені вашу руку. 

Отак…
Леонід. Що з вами, Марусік мій? Га?.. Чого хвилює тесь? Все те 

саме? Да? Не треба, не треба хвилюватись… (Ніжно гладить її руку).
Маруся. Ні… Так… Я скучила за вами. Мені так гарно, спокійно-

спокійно з вами. Я нічого не боюсь з вами…
Леонід. Правда? Діточка зо мною нічого не боїться? А промову 

свою зіпсувала? Га? Ах, ви ж…
Маруся. Знаєте, коли ви так зо мною говорите, мені вже стає со-

ромно за свої думки… І стидно, що я наробила сьогодні. Робітники 
будуть незадоволені, правда?

Леонід. Ні… Розуміється, було б краще, якби ви скін чили. Ну, та 
бог простить на цей раз… А вони вас так люб лять, що все простять. 
Вони занялись тепер іграми. Нічого…

Маруся. Правда? Спасибі… І ви не сердитесь на мене? Не сердь-
тесь. Ви — мій єдиний…

Леонід (тихо). Я тільки що балакав про вас з… това ришкою Ок-
саною…

Маруся. 3… «товаришкою»?
Леонід. Да. Ми розійшлись… Я сказав, що люблю… другу, і ми 

попрощались…
Маруся (тихо). Я бачила, як ви йшли.
Леонід. Ми чесно розійшлись і тепер підем різними шляхами…

ставній підозрі у її зраді, страшенно обурюється і вимагає довести свою 
любов: «Будь моєю жінкою. Тепер же, сьогодні».

В експерименті Винниченка саме цей конфлікт, який стає наскрізним 
у II, III, IV розділах, розкриває сутність Леоніда, а в структурі внутрішньо-
го конфлікту поривань і прагнень Марусі з реаліями життя, займає визна-
чальне місце. Його розв’язка є ніби логічним продовженням психологіч-
ної кризи, породженої ідеалістичним сприйняттям Марусею дійсності. 
Якщо прямолінійність Трохима лише викликає у дівчини ненависть до сво-
єї вроди, то саме Леонід, якому вона беззастережно вірить, несвідомий, 
звичайно, того що робить, підтримує її у рішенні про спотворення зовніш-
ності. «Не всі ж — Трохими, звірі, — з високим пафосом говорить Леонід 
Марусі, — єсть вище краси твоєї. Я люблю в тобі те, що вище краси, вище 
цього звірячого…». При цьому Леонід переслідує єдину мету: домогтися 
можливості переспати з вродливою жінкою.

Втрата Марусею своєї «цінності» кардинально змінює став лення 
до неї Леоніда. Логіка його характеру, запрограмована Винниченком, 
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Маруся (стискує його руки й потуплюється). Який ви… чистий… 
чесний…

Леонід. Тільки щоб діточка любила мене хоч трошеч ки… Тоді ми 
з нею так заживем, що й… Любить діточка? Любить?

Маруся. Люблю.
Леонід. І вірить у мене?
Маруся. І вірю.
Леонід. Глибоко-глибоко? До самих темних куточків ясної душі 

своєї. Так, дитинонько?
Маруся. Так, так… (Пригортається до нього).
Леонід. Ну, значить, нам тепер море по коліна, море зла і страж-

дання. Правда? Ну, скажи…
Маруся. З тобою… Ах, Леоніде, я не така хороша, як ти думаєш… 

Я — погана. Але я буду тепер страшно хоро шою… Я з тобою почуваю 
себе такою чистою, спокійною. Я себе дитиною просто почуваю. А я 
— не дитина…

Леонід. Ой? Моя діточка не хоче буть дитиною? Ні, «будьте як 
діти». Ах, це велика істина… Але не всі навіть діти бувають дітьми. 
І не треба боятись буть дитиною. Не треба, мій Марусік.

Маруся. Я не боюсь… тільки… Ну, нічого. Значить, ти тепер бу-
деш сам жить?

Леонід. Ні, не сам… (Дивиться на неї).
Маруся (здивовано). Не сам?
Леонід. Ні… З одним своїм товаришем, любим, доро гим… З од-

ним своїм найвірнішим товаришем, якщо він, розу міється, схоче… 
дать мені це щастя… (Дивиться на неї).

не дозволяє йому покинути дівчину. Але й ставитися до неї так, як рані-
ше, тобто з бажанням зблизити душу й тіло, він не може. Ще один екс-
перимент драматурга, проведений з метою перевірити можливість відо-
кремлення духовного від тілесного, приносить негативний результат. Як 
зауважує Д. Гусар-Струк, люди «дурять себе, ховаючи хіть під покрива-
лом духу».

І справді, з одного боку, Леонід у кінці III розділу, після спотворення 
Марусею свого обличчя, захоплюючись заявляє: «От за ким я рачки попо-
взу… Вона вище вас усіх! Краще, прекрасніше!». З іншого ж, на прохан-
ня подавленої, розчарованої у своєму вчинку дівчини про інтимну близь-
кість, він з острахом говорить: «Навіщо ти це тепер…». А в IV розділі, коли 
Маруся (відзначимо, що зміна зовнішності вплинула на характер дівчини. 
«Прямо аж див но… — говорить Трохим. — Зовсім інша стала. Наче краса 
й душу робила гарною…») просить Леоніда зізнатись у коханні, той хоч і 
тяжко переживаючи, «хвилюючись, з жалем» безжалісно смертель но ра-
нить її. «Тут же не місце, — злякано говорить Леонід, — по тім… (…) Ми по-
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Маруся. Ах!.. (Змішується). Мені зовсім в голову не приходило… 
Я якось…

Леонід (пригортає її, озирнувшись). Марусік не хоче? Не хоче, ма-
люсінький?.. (Цілує їй руку).

Маруся. Ні, але я…
Леонід. Дорога моя! Єдина, бажана… (Пригортає дужче, цілує 

щоку, важко дихає, зазирає в очі). Марусік!
Маруся (обережно визволяючись, з маленькою ніяко вістю). 

Не треба, любий. Тут видно…
Леонід (жагуче, шепотом). Жіночка моя кохана!
Маруся визволяється і встає. На лиці якась легка здивованість, 

хмурість, ніяковість.
Леонід. Куди ж ти? Куди, діточко?
Маруся (поправляючи капелюх). Нікуди. Я так…
Мовчання.
Леонід (подивляючись на неї, тихо). Тобі неприємно?
Маруся (прудко сідаючи коло нього, пригортаючись). Не треба, 

любий, так. Добре? Мені з тобою так спокійно, а коли ти такий… мені 
це неприємно.

Леонід. Неприємно того, що діточка хвилюється?
Маруся. Ні… я не хвилююсь. Я з тобою не хвилююсь… І мені тим 

паче неприємно, що в наші чисті відносини вхо дить… це… у тебе. 
Не треба більше… Да?

Леонід. І коли ми будем жить разом, то й тоді теж не треба?
Маруся. Хіба так треба жить разом? Хіба так не гарно? (Згадав-

ши). І, крім того, я тепер нізащо не можу… Ні-за-що!..

говоримо, треба розібратися…». Ця фраза є ключовою в аналізованому 
конфлікті. Вона остаточно розбиває всі ілюзії Марусі щодо почуттів Ле-
оніда і кладе останній штрих у рішенні дівчини покінчити життя самогуб-
ством.

Цей вчинок, винесений автором у фінал твору, має подвійне значення. 
Передусім він стає кульмінацією подієвого конфлікту драми. Вибух, який 
стався біля стіни в’язниці, тобто на зазначе ному попередньо місці (Мару-
ся загинула, але виконала свій обов’язок до кінця), є очікуваним момен-
том для всіх учасників дії. Незважаючи на цілий ряд колізій суб’єктивного 
характеру, операція по звільненню товаришів завершилась успішно. 
А жертви… Як «глибокодумно» зауважує Цінність Маркович, «ну, та де ліс 
рубають, там і тріски летять». Розв’язка цього конфлікту досить проста: 
учасники операції та їх звільнені товариші покидають сцену, залишаючи 
мертву Марусю на місці трагедії (ситуація вимагає негайної втечі).

Складнішими і багатограннішими є у п’єсі наслідки конфлікту 
внутрішньо-психологічного. Його розвиток, як зазначалось, тісно пере-
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Леонід. Чого так?
Маруся. Так… Я не можу сказать… Потім, потім.
Леонід. Тайни від мене? Діточка не довіряє мені?
Маруся. Ні… Ах, ні! Але… Це не моя особиста тайна… Ну, ради 

бога, не треба питать мене. Потім, через тиждень, я все скажу… І по-
тім, ось ще що: ми не будемо виказувать наших відносин перед всіма, 
особливо перед Трохимом… Добре?

Леонід. Перед Трохимом? Чудно…
Маруся. Ах, боже… Ти не віриш мені?
Леонід. Але чого ж «особливо». Я вірю, але, згодься сама, що це 

трохи дивно, через що «особливо перед Трохи мом»…
Маруся. Ну, так… Ну, так треба. Мені від цього теж важко, але… 

Ну, дивись на це, як на жертву… а жертва не в тому, що легко, а що 
важко.

Леонід. Не розумію. «Жертва»… Правда, тобі так весело з Трохи-
мом буває, що, може, не хочеться рвать з ним відносини. Отак весе-
ло смієтесь… що… Я, розуміється, не знаю… Може, це жертва й ве-
лика. Але перед любов’ю…

Маруся. Господи! Ну, я не можу сказать… (Рішуче). Не можу! Це 
жертва вищому… боротьбі… але не… (Встає). Он ідуть уже Трохим 
і Маркович. Не треба сердитись на мене… Га? (Зазира до нього). 
Я страшно люблю тебе… Ну? Я потім все скажу. Хіба не можна пові-
рить моєму слову?

Леонід (натягнуто засміявшись). Ах, ти моя подвижни ця хороша! 
(Встає). Ну, хай буде жертва… Значить, на «ви»? Добре…

Маруся. Дякую…
Входять Цінність Маркович і Трохим.

плітався, а кульмінація навіть співпала з кульмінацією подіє вого. Однак 
навіть смерть героїні не розв’язує головної проблеми твору, сформульо-
ваної як співвіднесеність високих ідеалів і дійсності. Функціонуючи у про-
сторі й часі, вона належить до тих, котрі не можна розв’язати ні художнім 
шляхом, як це намагався зробити В. Винниченко, ні шляхом практичним.

Підсумовуючи, зауважу, що, наближаючи проблематику п’єси «Базар» 
до життя, В. Винниченко знову, як і в попередніх творах, де переважа-
ють ідеї, вдається до художнього експерименту. Цього разу його наслід-
ки трагічні. За класифікацією В. Марка, драму можна віднести до творів 
«з напруженим конфліктом, одвертими зіткненнями позицій персонажів, 
що нерідко приводять до трагічного фіналу». Аналізована п’єса поклала 
початок серії творів, де смерть є єдиним виходом із психологічної кри-
зи, куди потрапляють персонажі, прагнучи знайти гармонію (недарма вже 
перший друкований твір письменника носить у назві печать вибору) духу 
і тіла, ідеалів та реалій.
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Цінність Маркович. Ну, любчики мої, до справи, до справи. (Пиль-
но оглядає всіх). Щоб не вишукувать кон спіративних квартир, давай-
те зараз обміркуємо одне малень ке питаннячко… Як ви на це, Мару-
сю? Не дуже стомились? Це забере не більше п’яти хвилин…

Маруся. Я нічого не маю проти, хоч і десять. А чи стомилась я, чи 
ні, — це не важно для справи…

Цінність Маркович. Ви — ідеал товариша, як звичайно. Ну, а ви, 
панове?

Леонід (задумливо ходить по полянці). Я нічого не маю проти. 
Я слухаю.

Трохим (лягаючи на траву). Слухаєм!
Цінність Маркович. Так. Так от, перш усього, така річ. Публіка 

в тюрмі дуже хвилюється, ждучи від нас звістки. Ми таки здорово 
затягнули… У них уже все наго товлено. По першому знаку нашому 
вони підпоюють дозорця, в’яжуть і виходять у двір. А тут уже наша 
справа. У нас з надвірнього боку вартовий уже підкуплений. Значить, 
той, що з середини, погибне… Ну, тут же… Але ми не можемо нічо-
го робити, поки не настане черга нашого вартового. Розумієте? А це, 
здається, буде днів через три-чотири… Не раніше. Вони там вимага-
ють, щоб дали їм динаміту, й вони самі зірвуть стіну, але це — дур-
ниця, розуміється. Їх переловлять зараз же усіх, і тим все скінчить-
ся. Крім того, тепер передать у тюр му динаміт ніяк неможливо. Не-
можливо абсолютно. Отака, любчики, історія. Ну, так от, виходить 
діло таке, шо їх треба неодмінно заспокоїть і сповістить, що у нас теж 
усе наго товлено, тільки чекаємо дня, коли заступить наш вартовий. 
Його, між іншим, неодмінно треба зв’язать, заткнуть рота й поклас-
ти у буд ку. Інакше ми засуджуємо його на каторгу. Ну, та Трохим це 
знає. Правда?

Трохим. Знаю. Ми з ним навіть умовились, як це най швидше зро-
бити. Веселий парнішка. Хоче навіть в партію вступить.

Леонід (саркастично). А гроші все-таки бере?
Трохим (холодно). Ну, так що з того? Хіба всякий зараз же стає 

свідомим і готовим на каторгу йти за партію?
Леонід. Ну, та я думаю, що в партію таких суб’єктів приймать 

не можна. Раз він зрадив там, то й нам зрадить. Аби ті більше дали.
Трохим. Ви мелете дурниці.
Леонід. Ви самі мелете дурниці. Не розуміючи, що лю дина, яка…
Цінність Маркович. Ну, хлопці, хай йому біс, це до діла не стосу-

ється. Факт той, що він нам помагає. Зараз тільки про це йде мова.
Трохим. Ні, досадно, що зараз же, як тільки…
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Маруся. Ну, Трохиме, дайте ж говорить про справу!
Трохим зиркає на неї. Нахмурюється.
Леонід. Я пропоную вибрать предсідателя, щоб самі не балакали.
Трохим. Ви так само говорили, як і я.
Леонід (сухо). От і для мене, значить, треба…
Маруся. Цінність Маркович за предсідателя.
Цінність Маркович. Добре? (Озирається на Леоніда і Трохима). Ну, 

так я беру собі слово. Значить, пано ве, перша справа — то довіда-
тись точно у нашого вартового, коли його черга. Це найкраще взя-
ти Трохимові.

Трохим. Беру. Сьогодні взнаю.
Цінність Маркович. Так. Далі друга. Узнавши, треба завтра ж спо-

вістити тюремних.
Маруся. Завтра нема побачень.
Цінність Маркович. Я знаю. Але це треба зробити неодмінно. 

Я пропоную товаришці Марусі піти завтра ж до тюрми й добитись 
побачення з Петром.

Маруся. Та мене ж не пустять.
Цінність Маркович. Вас пустять; другу — ні, а вас пустять.
Маруся. Я згоджуюсь іти, тільки не розумію, чого мене, а не дру-

гу. Я думаю, що це однаково для них.
Цінність Маркович. А я думаю, що неоднаково. А як не пустять, 

то треба якось передати записку, а краще всього на словах. Треба 
уникати всяких писаних документів. У вас там багато знайомих уго-
ловних, вас там люблять, мар шем стрічають, ви швидше можете це 
зробить, ніж хто другий.

Трохим. Правильно.
Леонід. Нічого правильного нема. Прошу слова…
Цінність Маркович. Будь ласка.
Трохим. То ж то.
Леонід (до нього). Не ваше діло! Предсідатель може робить мені 

замічання…
Маруся починає здивовано поглядати на Леоніда.
Трохим. Я ніяких замічань вам не роблю.
Леонід (здивовано). Не робите? Мені це подобається…
Цінність Маркович. Ша, кіндер! Леоніде, за вами слово.
Леонід (сердито). Я находжу, що пропозиція това риша Марковича 

не видержує критики. Перш усього, є інші, які теж ходять на побачен-
ня до наших.

Трохим (нетерпляче). Та вам же говориться…



335

ЦІНА  ЕКСПЕРЕМЕНТУ

Леонід (скипівши). Прошу не перебивать! Я вас не перебивав!
Трохим. Ні, ви мене перебили!
Леонід. Це вже називається нахабство! 
Маруся. Леоніде! Що з вами?!
Трохим. Ну, ви з виразами будьте обережні! Бо я…
Маруся. Ну, годі! Я йду завтра. Питання скінчене. Значить, що пе-

редать?
Леонід схвильовано ходить по полянці.
Цінність Маркович. Передать день. Це найголов ніше. І передавай-

те так, як і весь час: мама твоя хвора, кон силіум призначено на такий-
то день, день побігу. Потім, якщо зможете, не забудьте нагадать їм, 
що вони повинні розді литись на дві групи, одна біжить вліво, дру-
га вправо, їх бу дуть піджидать постові — товариші. А головне, хай 
не забу дуть, що ми кидаємо тільки після третього куплету «Сбейте 
оковы». Не раніше.

Леонід (хмуро). Три куплети довго. Це так нерви вимо тає і в них, і 
в нас, поки той проспіває три куплети…

Трохим. Нічого подібного. (До Цінності Марковича). Прошу сло-
ва, предсідатель, бо ви, здається, спеціально для мене вибрані… 
Так от, співатиме один з нетікаючих, з другого коридору. Поки вони 
зв’яжуть дозорця, спустяться, одімкнуть двері… Я думаю, що цього 
навіть мало.

Леонід. Прошу слова. Вони можуть начать співать, як зв’яжуть 
уже.

Трохим (сердито). Слухайте, товаришу, перш усього, вже так умо-
влено, й перемінять — значить плутать. А потім, я не розумію, що 
за манера чіплятися до всього…

Леонід (здивовано). Чіпляться? Ну, вибачайте, коли хто чіпляєть-
ся, то у всякому разі не я.

Цінність Маркович. Ну, хлопці…
Маруся (пильно поглядає на Леоніда. Зітхнувши). Гаразд, добре, 

значить, після третього куплету «Сбейте оковы». І як далі говорили.
Цінність Маркович. А тепер ще одне… Рішуче призначить, хто ки-

датиме. Є двоє кандидатів: Трохим і Ма руся. Я, розуміється, стою 
за Трохима.

Маруся. Через що?
Цінність Маркович. Через те, що Трохим, това ришко, лучче це 

зробить. Ми всі розуміємо і признаємо ва шу… ну, як би сказать? 
Ну, вашу готівність, але… для чого тратить чиєсь життя, коли можна 
без цього обійтись?
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Маруся. Я не розумію, через що тратить? Я теж як Трохим, упраж-
нялась і вмію кидать. Ми разом кидали і, розуміється, він дужче може 
кинуть, але… у мене не така слабка рука! Ви подивіться… (Простягає 
руку і здавлює кулак).

Всі сміються, кожен з відтінком свого настрою.
Маруся (обережно). Я не розумію, що тут смішного. Ви не вірите?
Цінність Маркович. Ми віримо, але думаємо, що у Трохима все-

таки трошечки дужча… Ні, люба товаришко, на цей раз ви вже усту-
піть Трохимові, їй-богу. Трохим вам колись уступиться…

Леонід. Да, я теж думаю, що тут нічого балакать, спра ва цілком 
ясна. Це бере товариш Трохим.

Маруся. Я проти.
Трохим. А я за.
Цінність Маркович. Ви обоє не маєте голосу. А наші два голоси 

за Трохима. Таким чином, за Трохимом…
Маруся. Що ж? Я корюсь постанові…
Цінність Маркович. І чудово! І чудово! (Поти рає руки).
В цей час і навіть раніше за сценою чути спів робітників. Чути, що 

вчать пісню «Слава нашим козаченькам».
Трохим (встаючи). Це всі справи?
Цінність Маркович. Та так, що всі… Про всякі деталі ми маємо ще 

час побалакати. Револьвери пере ховані?
Трохим. Переховані.
Цінність Маркович. Всім хватає?
Трохим. Всім. Ще зайві зосталися.
Цінність Маркович. Чудово. Потім, панове, я пропонував би всіх 

утікачів везти просто на вокзал і брать білети до перших станцій. 
Не забудьте, Трохиме, пашпорти. А то якраз…

Леонід (дивлячись уліво). Михайло і ще двоє чогось ідуть сюди… 
За ним вся масовка. Вроді депутації…

Всі озираються.
Цінність Маркович. Да, щось там скоїлось. Ну, так, здається, поки 

що все. І так, зачиняю зібрання…
Трохим. Депутація, здається, мирного характеру.
Маруся. Да.
Трохим (кричить). А що таке, Михайло?
Цінність Маркович. Таємно мовчать. Щось сек ретне й торжествен-

не…
Трохим. Дівчата щось ніби несуть. Що таке, Михайле?
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Входять Михайло і двоє робітників. За ними дівчата. Далі вся ма-
совка, яка на сцену не виходить. На всіх лицях радісно-лукавий вираз.

Михайло (урочисто підходячи до Марусі, конфузиться й сором-
ливо посміхається). Е… е… Так що, дорога наша то варишко! З дору-
чення всіх товаришів, я… Воно, конешно, я говорить не вмію, но… 
Так от, значить, ми вам вінок спле ли… Це од нашого гуртка, з котрим 
ви прекрасно так занімаєтесь…

З маси:
— І од нас.
— І од нас…
Михайло (строго назад). Тихо! Я ще ж не скінчив! І од усіх това-

ришів, котрі… значить, сьогодні тут зібрались.. Як, конешно, ви наш 
оратор і первая красавиця, то просимо принять у свою честь і нам 
не одказать, потому ми усі вас лю бим і… От усе… (Озирнувшись 
до дівчат, строго). Давайте вінок! Швидше!

Одна з дівчат скидає хустку з вінка, який держала в руках, і подає 
Михайло ві, конфузливо посміхаючись.

Маруся (радісно зворушена). Ій-богу, не заслужила… Але мені 
дуже приємно. Я дуже дякую…

Михайло (піднімаючи вінок угору). Позвольте надіть вам. Шляпо-
чку скиньте, а то некоректненько так…

Маруся (скидаючи брилик). Я, право… мені… так…
Цінність Маркович. Їй-богу, вони непогано при думали! Накажи 

мене бог, остроумно!
Михайло (надіваючи вінок на голову Марусі). От… (Одступаючи 

назад, з гордістю). Це наш гурток придумав! (Швидко озираючись 
до маси). Ур-ра!!

Маса (з захопленням). Ур-ра!!
Цінність Маркович. Їй-богу. Ур-ра!
Маруся (радісно сконфужена). Я, їй-богу, не знаю…
Леонід (до неї). Ну? Я вам не казав?
Трохим з німим і хмурим захватом дивиться на неї.
Михайло (робить знак робітникам. Всі затихають і, чекаючи, див-

ляться на нього). Ш-ш! (Змахує рукою, як хор мейстер). Раз-два!
Хор співає.
— Слава!
Слава нашій Марусеньці! Слава!
Слава нашій Марусеньці, доні України, слава нашій товаришці!
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Цінність Маркович (з захопленням). Браво! (Сам співає і притоп-
тує ногою). Вашу руку, товариш оратор! Слава! (Бере Марусю під 
руку й веде вліво крізь масу, співаючи).

Маруся, ясно озираючись на Леоніда, радісно посміхається, Тро-
хим ревни во слідкує за ними й теж помалу посувається за всіма. Хор, 
співаючи, повертається в лісок.

Завіса

Винниченкові життєві 
та мистецькі принципи

У 1909-му році В. Винниченко був змушений, за словами М. Ко-
цюбинського, «виступати в невдячній ролі коментатора власних тво-
рів» — роз’яснювати свій задум авторитетному письменникові-
професіоналу, на підтримку якого до того ж необачно розраховував: 
«…пьеса моя Вам не понравилась. Мое хохлацкое упрямство бессиль-
но опустило руки. Но, должен вам сказать, Вы, действительно, не так 
поняли ее. Я хотел в ней сказать то, что заключается в заглавии, т. е., 
что жизнь — базар, не грызня человеков-волков, но обмен ценностей. 
Как раз противоположное индивидуализму, т. е. человек сам ничего 
на стоит, только в обмене с людьми, только в развитии своих цен-
ностей и в увеличении своих естественных богатств он должен ис-
кать удовлетворения своих притязаний на уважение и любовь ближ-
них. «Расти, развивайся, бери у других и сам давай», — говорит Мар-
кович. Затем он говорит, что все в жизни ценность: и ум, и красо-
та, и травка, и селедка. Отсюда вывод таков: если ты обладаешь цен-
ностью, то не должен её зарывать в землю, уничтожать, а, наоборот, 
увеличивать. Верно, — Маруся своей красотой привлекала многих 
«самцов». Но что же такое красота? Я думаю, что это — наибольшая 
естественная приспособленность в рождении детей. У каждого наро-
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да, соответственно климату, географическому положению, истории 
и т. д. существуют свои понятия об идеальной красоте, иногда совер-
шенно отличные от понятий неродственного народа. Почему? Пото-
му что его понятие о красоте в его условиях жизни есть понятие его 
наилучшей способности продолжения рода. Поэтому, вполне есте-
ственно, что каждого мужчину влечет к красивой женщине, инстин-
ктивно, бессознательно влечет. Что в этом дурного? Почему влече-
ние к умной женщине лучше, чем к красивой? Там влечение к одной 
ценности, в другом случае — к другой. Хорошо, если ценности соеди-
нены в одном лице, но это не так часто случается. Очень мне жаль, 
что Вы не приняли моей пьесы и так поняли её. Я совсем не принад-
лежу к ликвидаторам революции, но и не хочу видеть в революцио-
нерах жрецов и попов.

Революционеры — люди, лучшие, умнейшие, более отзывчивые, 
больше страдавшие, но не более как люди, подчиненные всем есте-
ственным законам. Если же они обладают недостатками, то не при-
крывать их нужно, а обнаруживать. И, опять же, обнаружение об-
наружению рознь. Можно обнаруживать, злорадствуя и злобствуя, 
можно и скорбеть, обнаруживая. Не думаю, чтобы в моем обнаруже-
нии были злобность и злорадство, ибо обнаруживая других, я себя 
обнаруживаю. А сам я слишком люблю людей, слишком понимаю, 
что смысл моей жизни в людях, в их благе, слишком, наконец, я хочу 
торжества революции, чтобы ликвидировать её и деятелей.

Действительно, я несколько иначе понимаю пути к социализму, 
я хочу, что бы Я не было затерто Мы, чтобы Мы было составлено 
из больших оригинальных Я, чтобы был синтез Я и Ты, а не абстракт-
ное Мы. Уничтожить искание, инициативу творчества я не хочу. 
А ищут и творят те, которые недовольны и сильны».
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AMOR OMNIA VINCIT

«Кирпатий Мефістофель — це ж сам Винниченко з його культом 
своєї власної персони, з його філософією «чесности з собою», з його 
половою мораллю, з його приматом звіриних законів природи над за-
конами соціальними, з його, нарешті, політичним дезертирством од 
революції, од рідної колись голоти до фешенебельного світу буржу-
азної Європи із славою в ній видатного письменника, претендента 
на нобелівську премію літератури».

А. Річицький

З інтерв’ю В. Панченка тижневику «2000» 
(мова оригіналу):

— Американский биограф Винниченко Григорий Костюк, открыв-
ший для потомков Винниченко-живописца, первым обратил внимание 
и на особенности Винниченко-литератора, который описывает свои 
пороки с объективностью врача. Это от Достоевского?

— Не только. Его жизнь подвела к этому. В конце 1907 года в 
жизнь Винниченко вошла женщина, с которой его свяжут отноше-
ния, ставшие для обоих огромными душевными потрясениями. Зва-
ли ее Люся Максимович (по мужу Гольдмерштейн), была она стар-
ше Владимира Кирилловича, имела 6-летнюю дочь. Он предложил 
ей «пакт» любовников-товарищей, она же безумно в него влюби-
лась. Беременность многое изменила: у него началась депрессия, у 
Люси появилась надежда, что с рождением ребенка она успокоит-
ся и найдет в себе силы стать только товарищем своего «Володика». 
Но сын прожил всего 3 месяца. Его смерть при странных обстоятель-
ствах потрясла обоих. Свои эмоции Винниченко реализовал сразу 
же в пьесе «Memento», в основу сюжета которой положил их исто-

ТРЕТЯ ЧАСТИНА
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рию любви. Женщина была шокирована тем, что их трудная любовь 
в таких подробностях описана отцом ее ребенка.

Но в пьесе история с нежеланным ребенком заканчивается тем, 
что герой выставляет малыша на холодный ветер, и тот умирает. 
Люся начала подозревать, что между финалом пьесы и смертью их 
ребенка есть связь. Она была на грани помешательства, хотя Вин-
ниченко писал ей, что сына своего безумно любил, а «Memento» — 
лишь литературное произведение, в котором герой не хочет, чтобы 
его наследственная болезнь передалась ребенку, «запрограммиро-
вав» его на дальнейшие муки и несчастья. Касается ли это только ге-
роя пьесы или же и автора — на этот счет есть специальные иссле-
дования, но мне кажется, что Винниченко — писатель, который пи-
шет, то есть освобождается от творческой энергии, в самые неблаго-
приятные периоды своей жизни. Начало его литературной деятель-
ности, например, приходится на время заключения в Лукьяновской 
тюрьме в Киеве (1903-1905 гг.). За самыми большими трагедиями 
его жизни дореволюционного периода хронологически следуют ро-
маны «Хочу!», «Записки кирпатого Мефістофеля» и др.

В тюрьме он переводил Ницше: в том числе раздел «О старых и 
молодых женщинах» из «Заратустры». С тех пор тень Заратустры 
преследует его «сильных личностей» подобно тому, как Гамлета пре-
следовала тень покойного отца. Это уже — к вопросу о тайнах его 
творчества. Гениальный Винниченко с его сложностью, противоречи-
востью, экстравагантностью, новациями и амбициями отнюдь не весь 
уместился в свои 15 романов, 25 пьес и 120 новелл. Они написаны, ко-
нечно, болью, но представляют едва заметный пунктир истины.

У житті і творчості

Кохана,
хто ми з тобою?
щасливі закохані?
чи птахи самотні,
що блукають по ріллі осінній?
впевнені в собі сміливці,
на чиєму боці правда?
грішники, яким ніколи не буде
прощення?
діти того краю,
де завжди буяють трави
та світяться неторкано кульбаби?
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чорні породження зради,
що приносять нещастя близьким?
ті, кого виправдають
перед судом совісті?
ті, хто буде засуджений на віки вічні
власним сумлінням?
Хто ми?
перекотиполе в темну годину завірюхи?
чи весняні дерева,
що сплелися корінням навіки?
Ми все одразу в себе увібрали:
ми знаки запитання,
вічні, болючі і не розв’язані ніким.

Ю. Щербак

Катерина Голіцинська
Літні місяці 1907-го В. Винниченко провів у Любечі. Тут він обду-

мував ідею «чесності з собою» — писав п’єсу «Щаблі життя». На цю 
ж пору припадає і його дивний роман із Катериною Голіцинською.

Познайомилися Винниченко й Голіцинська десь у 1901-1902 
рр. У всякому разі, в одному з листів В. Винниченко згадує, як піс-
ля виключення з університету він, «вольноопределяющийся» 5-го 
саперного батальйону, приходив до Голіцинських, які тоді мешка-
ли на вул. Рейтарській. А Катерина в 1909 р. писала про «восьмий 
рік нашого знайомства». Пов’язувала їх, звичайно, спільна робота 
в РУП. Проте пов’язувала і просто молодість. То була досить складна 
«геометрія» стосунків: Катерина любила Володимира, хоча ця лю-
бов приносила їй більше мук, аніж радості. Володимир приятелював 
з Євгеном, але про ревнощі Голіцинського зайшлося далеко пізніше…

Листівки від К. Голіцинської Винниченко отримував ще тоді, 
коли був в’язнем «Косого капоніру». Читав їх у своїй камері-
одиночці. Деякі слова густо закреслювали тюремні цензори. Але 
дещо й залишалося.

У 1906 ситуація змінилася кардинальним чином. Тепер уже 
К. Голіцинську ув’язнили в Лук’янівській тюрмі, і цензори мають мо-
року з Винниченковими листівками:

«Привіт тобі, моя хороша, дорога Катерино. Болить душа стра-
шенно. Скажи, що треба зробити для тебе (закреслено. — В. П.). 
Напиши, голубко, хоч словечко. Чому так довго нема ніякої од повіді? 
(закреслено. — В. П.)… не може сьогодні сказати. За що? Пиши ж, 
пиши!».
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Після звільнення з Лук’янівки Катерина Голіцинська працю-
вала коректором у редакції газети «Рада», під «крилом» у Євгена
Чикаленка. Її листування з В. Винниченком стає особливо інтен-
сивним у 1907-1908 роках.

У Любечі Винниченку добре працювалося. Серед розкішної при-
роди й самотності у якомусь маєтку «Бабки» він знайшов спокій, 
можливість відпочи ти й зосередитися. Про це і писав Катерині Го-
ліцинській 17 лип ня 1907 р.: «Хороша голубка моя, вибач, що не зра-
зу відповів на твого листа; але мені хотілось знати, де я буду вже на-
певно, і тоді написати. Тепер я знаю, де я й де буду з місяць або тро-
хи більше.

Я в чудовій місцевості: живу у лісі, в гарному будинку, з вікон яко-
го ступнях в п’ятдесяти блищить і сяє Дніпро. Будинок весь (кімнат 
8-9) займаю я, моя хазяйка (молода дама, що розвелася з чоловіком) і 
синок її, хлопчик год 7-8. Тиша надзвичайна, навкруги ліс, а за Дніпром 
далеко на горах темніють вершечки тополів, — там сад якогось графа.

Правда, сьогодня у мене пропав день, бо то ходив з хазяйкою збі-
рать гриби, то купався, то знов їздив з нею на човні, а з завтраш нього 
дня приймаюсь за роботу. Хочу я, Катрусю, написати те, що одбува-
ється у мене тепер в душі, хочу сказати щось те непокійне, невдово-
лене, шукаюче, що завелось тепер у мене там десь у недовідомих і та-
ємних глибинах духа. Хочу написати це в формі п’єси. Але, з другого 
боку, треба мені й до іспитів готуватись, які я неодмінно хочу склас-
ти в початку сентября. Крім того, мушу щось написати до «Ради», 
бо грошей чортма. Роботи до біса. Чи встигну я все зробити за мі-
сяць?[…]

Чую я, Катерино, що починаю ставати таким, яким був до сво-
їх арештів. Почуваю це з радісною обережністю, боюсь наля кати те, 
що вертається. Правда, занадто багато пережито, пере думано, за-
надто багато викинено за борт того багажу, з яким я сідав на свій 
життєвий човен, але є нові придбання, новий багаж. Останніми часа-
ми я «ободиночився», — все меньч і меньч стало у мене близьких лю-
дей. Иноді раніше я почував себе від того доволі погано, а тепер якось 
загартувався і думаю навіть, що, може, це й найбільше сприяло при-
дбанню найціннішого багажу мого. Ну, бувай здорова, хороший мій 
друже. Правда ж, ми тепер близькі друзі? Я дуже радий, що ми так 
щиро побалакали, тепер ти мені ще рідніша і ближча, але ближча ин-
чою (може, на чий смак і кращою) близістю. Пиши, що напевне ду-
маєш робити. Моя адреса: м. Любеч, Черниговской губ., имение «Баб-
ки» — для мене».
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Втім, масштаби цього «воскресіння» він, здається, дещо пере-
більшив. Розслаблений завершеною роботою та любецькою ізольова-
ністю від суєти, він відповідає (8 серпня 1907 р.) Катерині Голіцин-
ській на її ущипливого листа, в якому, проте, була й сумо вита лірика.

«Даремно ти, Катерино, підпускаєш іронію: ніяких я розведе них 
жон не втішаю. «Не до талії» вона мені. Ну, та про це навіть і пи-
сать не хочеться. Згадав тільки через те, що ти можеш об’яснять 
моє мовчання іменно цим. Якби вона подобалась мені хоч як женщина, 
я, може, й одваживсь би потішити. Не писав же досі просто через те, 
що вперед ждав листа від тебе, а потім був весь час захоплений своєю 
п’єсою, яку вже скінчив. Не хотілось роз ривать свого настрою. Зараз 
у мене в гостях Есфірь і двоє моло дих людей, з сестрою яких вона за-
німається. І тут мушу здержати тебе, бо передчуваю твою хитро-
іронічну посмішку. З нею ми в дружних відносинах, і у неї є жених, який 
сьогодня виїхав у Петербург».

Голіцинська його ревнує; він же не то простодушно, не то «по-
мефістофельськи» розпалює її почуття. Чого вартий хоч би вигук 
щодо фотографії: «Яка ти стара на ній…». Не знав, що такі слова до-
шкулять жінці? Чи навмисне бавився, дражнив? Чи, може, у стосун-
ках «товаришів нижчої форми» (як одного разу назвав Винничен-
ко себе й Голіцинську) таке допускалося? Мовляв, між нами тіль-
ки дружба, тільки партійна співпраця — і ніякої там любові… Але ж і 
не знати, що Катерина таки любить його, не міг.

Одного разу вона не витримала, дала волю почуттям: «Ти не ба-
чив, скільки мук ти мені причиняв, ти не бачив, які стражда ння до-
ставляєш мені, торкаючись деколи до самих болючих ран, — написа-
ла якось Голіцинська Винниченкові. — Ти не помічав цього, бо ти груб, 
ти вимагаєш від других надзвичайної делікатности, жадне відношення 
до тебе не здається тобі досить делікат ним, досить хорошим. Яке ти 
маєш право вимагати від других того, чого сам їм не даєш? Мене тягну-
ло до тебе: твій розум, твоя енергія, твій жар, твоя незаурядність…».

Але, виказавши всі свої болі та докори, Катерина все одно закін-
чила листа словами любові: «Я тебе все-таки люблю так, як ніхто 
тебе не любитиме…».

Вона знала Володимира Винниченка, як мало хто. Про одну його 
рису, яка прояснює багато екстравагантних, замішаних на «утопізмо-
ві» вчинків Винниченка, а також його схильність до експериментів 
з умоглядними «моделями» в романах і п’єсах, написала так: «Час-
то буває, що чоловік бачить не дійсність, а те, що йому хочеться або 
треба…».
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Лукавити Винниченкові не дозволяла його «чесність з собою», 
тому він вирішив сказати Голіцинській правду. Так, як собі її уявляв. 

«Катерино! Мені соромно. Я не кохаю тебе; не кохаю так як можу 
і хочу; не дріжить моє серце радістю на твою посмішку, не стиску-
ється холодом од сумного твого погляду, не живе тобою. Будьмо ж 
чесні і самолюбиві, — наші теперішні відносини образливі для нас. 
Мені дуже соромно. Я хочу бути чесним перед собою і людьми. Мені 
соромно, що наші відносини фальшиві, маленькі, дрібні; мені соромно 
за моє чахле чуття.

(Тільки що була ти і, розсердившись, пішла. Я справді хотів іти з 
хати, мені треба було до десятої години вже вийти з дому, але ти хо-
тіла бути ображеною і не хотіла вірити. Ну, та це не так важно).

І не того мені сором, що я нечесно відношусь до Євгена, а того, що 
не можу прийти до тебе і сказати: «Я люблю тебе. Покинь Євгена і 
живи зо мною». Я чую, що се була б брехня, і досадно й соромно, і за 
тебе соромно. Соромно, що ти така, як і инчі, не маючи чуття всере-
дині, зверху не цураєшся знаків, що бувають тільки при коханню. До-
садно, що ти так байдуже, так легкодухо приняла все це і не одпих-
нула мене з гнівом, не кинула мені в лице палкого слова і не очистила 
мене своїм запалом.

Досадно, що ти все це дозволила із одної тільки цікавосте! Навіть 
«кроввю» оправдать тебе не можна. І мені весь час було тяжко і до-
садно, що ми брешемо. Я не розумів, для чого. А коли зрозумів, коли по-
бачив, що ми тільки хочемо любити, хочемо, щоб нас любили, тоді до-
сада моя пройшла і мені стало жаль нас, стало обідно за себе, стало 
соромно своєї брехні.

Я хочу бути чесним, чистим, Катерино, я хочу сміливо і гордо ди-
витися сам собі в очі. Прости мене і забудь це все. Будемо, як перше, 
товаришами нижчої форми. Але щирими, справжніми, не формальни-
ми товаришами! Правда, лучче було б, якби ти не «цікавилась»; не 
того лучче, що всього цього не було б, а того, що я не знав би про тебе 
того, що знав. Але, може, воно й краще. Може, через це ми будемо щи-
рішими «нижчими» товаришами.

Ти не сердишся на мене? Не сердься, Катерино. Володимир».
Та все ж вони продовжували обмінюватися листами і в 1908-

1911 роках, коли Винниченко мешкав за кордоном. К. Голіцинська 
ще якийсь час працювала в редакції газети «Рада», а потім змуше-
на була податися (очевидно, у зв’язку з родинними обставинами) 
в Полтавську губернію, на хутір до Кістяківських, потім — у Дашів, 
ще через якийсь час — у Житомир.
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Подружнє життя з Євгеном Голіцинським складалося дуже не-
просто. Нелегко жилося й політичному емігрантові Винниченку. По-
дії «закручували» його у свій вир, і дивний роман з Катериною Голі-
цинською переходив у спомин про молодість, яка не повертається.

Людмила Гольдмерштейн
Наприкінці 1907 р. в життя Володимира Винниченка уві-

йшла жінка, з якою його пов’яжуть стосунки, що згодом обернуть-
ся для них обох великими душев ними потрясіннями. Звали її Люд-
мила Гольдмерштейн (у дівоцтві — Максимович). Була вона родом 
із Полтавщини, мала шестирічну доньку. Що привело її до Женеви 
— сказати важко. Можливо, Винниченко познайомився з Люсею ще 
в Росії. У всякому разі, там у них були спільні приятелі: в одному з 
листів Люся згадала авіатора Левка Мацієвича, якого не міг не знати 
Винниченко, оскільки їх обох пов’язувала спільна діяльність в Рево-
люційній Українській партії.

На Капрі Винниченко дізнався від Люсі, що вона вагітна. Напев-
но, кожен із них розумів, що народжувати Люсі не слід. Залишалася 
надія на аборт, тому жінці довелося спішно повертатися до Женеви. 
Проте було пізно: на «преждевременні роди» лікарі не погодилися. 

Саме тоді Винниченко пересипав наріканнями на своє життя 
майже всі листи до Чикаленка…

«Мені тепер дуже погано зо всіх боків: і особистого, і матеріаль-
ного, і всякого…» — це рядок із його останнього капрійського листа.

Нервове виснаження, «гостра неврастенія» поглиблювали ду-
шевний занепад, тяжку депресію — настрої В. Винниченка тієї пори 
надзвичайно похмурі.

У вересні 1908 р. він залишає Швейцарію і їде до Франції, в Па-
риж. Париж зустрів його так, як зустрічав сотні інших шукачів щас-
тя: байдуже. Проте Винниченко будує грандіозні плани.

У нових клопотах минають два місяці. Винниченко поступово зна-
ходить душевну рівновагу, про що він і повідомляє Є. Чикаленка: «Уя-
віть собі, в Парижі я найкраще почуваю! Найшов уперше тиху хату, 
в якій цілі дні сиджу за роботою…». А з Женеви тим часом приходять 
листи від Люсі, в яких вона пише про свої переживан ня перед полога-
ми: «Вона (лікарка. — В. П.) каже, що дуже велика дитина (мабуть, в 
тебе, Володінька)…». І ще через день: «Ти зробив все, що міг і не міг, щоб 
допомогти мені, мій любий, якби ти знав, як ціню це! (Йдеться про вла-
штування Люсиного побуту в Женеві, яким клопотався Винниченко. 
— В. П.)…. Чому ми не стрілись хоч би год з 7 тому назад — я не була ж 



347

A M O R  O M N I A V I N C I T

стара. Я не гарна, я вже занадто средня людина. Средня рішуче во всьо-
му: не дурна і не умна, не дуже погана і не гарна, і так все, все… Ось ро-
диться дитина, заботи, клопоти, буду здоровіша, візьму себе в руки, і я 
доб’юсь того, Володінька, що ти для мене будеш тільки дорогим това-
ришем, а зараз не можу, нема сил побороть себе…».

А далі сталася катастрофа. Син Володя, якого Л. Гольдмерштейн 
народила 24 жовтня 1908 р., прожив усього три місяці. «Оце не давно 
в мене помер син (трьох місяців) при тяжких обставинах, — скар-
жився Винниченко Є. Чикаленкові 21 лютого 1909 р. — Це вкрай зо-
псувало мої нерви, і те, що я придбав у Парижі, пішло геть. Почуваю 
себе дуже погано…».

Для поганих почувань була більш ніж вагома причина. Восени 
1908 р. В. Винниченко написав п’єсу «Memento», в основу сюже-
ту якої він поклав історію своїх стосунків з Люсею Гольдмерштейн. 
У «Літературно-науко вому віснику» п’єса з’явилася друком на по-
чатку 1909 р. — якраз тоді, коли «при тяжких обставинах» не стало 
дитини Володимира Винниченка і Людмили Гольдмерштейн. Вихо-
дить, життя повторювало, «наздоганяло» сюжет драми «Memento»? 
Люся, прочитавши п’єсу, впізнавала все до дрібниць і вже мала під-
озру, що між фіналом п’єси і смертю її дитини є якийсь зв’язок. «На 
думку, що Володік умер не випадково, потолкнули мене Юркевичі, 
— написала вона Винниченку. — Я страшенно кричала, що цього не 
може бути, я йому… довіряла, він любив його уже не як свою дитину, 
а і як крошку Володіка… Підтвердила це Єлена, сказавши в день сво-
го виїзду Марусі (дружині Левка Юркевича), що ти його задушив на-
вмисне…».

Марія Юркевич посилала Винниченкові в Париж сигнали «sos»: 
Люся — на межі божевілля. І він, схоже, таки приїздив у Женеву, бо 
невдовзі Люсю відправили до Полтави.

Був цей їхній роман від самого початку приречений на сумний 
фінал. Про любов з Винниченкового боку не йшлося, а народження 
дитини було небажаним для обох… Мине багато років — і в одному з 
листів Винниченко нарікатиме на «спадкову фамільну нашу хворо-
бу», якої не уник і він сам. Очевидно, тоді, в 1908 р., небажаність ди-
тини була немалою мірою пов’язана саме з цією обставиною. Інакше 
що означають оті загадкові Винниченкові слова: «Найтяжчі, може, 
страждання я дав тобі для того, щоб не було ще тяжчих»? Навесні 
1909-го обом, Володимиру і Люсі, залишалися хіба що відчай, розча-
рування й надрив.
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Софія Задвина
Вона знала про історію з Люсею Гольдмерштейн (хоч, може, не з 

усіма подробицями). Люся, зі свого боку, знала про Софію, — і рев-
нувала Винниченка до неї. Навіть більше — зізнава лася йому: «Я не-
навиджу двох людей», і називала при цьому імена Соні та ще якоїсь 
Єлени, додаючи: «Я так певна, що якби вони не трапились на тво-
єму шляху, то Володік би жив». Але писалося це вже трохи згодом, 
у жовтні 1909 р., коли сама Люся жила в Полтаві, коли біль її по-
чинав ущухати. Вона вже могла дозволи ти собі «похвалитися»: «Є в 
мене людина, яка любить мене, але я не хочу від нього дитини… Мені 
приємно, як я бачу, як він блідніє від страсті…».

Ім’я Соні Задвиної в цій сумній історії не є випадковим. Хто вона 
— ще належить з’ясувати. Писала Соня Володимиру Винниченку ек-
зальтовані листи, патетика яких мала, здається, книжне походження 
(цитуватиму їх мовою оригіналу: тут важливо відчути стиль): «Вдво-
ем, рука в руку крикнуть наше credo и зажить красиво, бурно нашей, 
только нам одним известной жизнью, обьединяя вокруг «наших» це-
лей все лучшее…»; «Я держала драгоценный сосуд с лучшим миром 
моей души «любовью», его разлили небрежно и смешали с землей…».

Вважала себе вродливою, але «с холодным темпераментом».
Винниченко називав її поблажливо «деточкой», інколи — «доро-

гой кошечкой». Вона дорікала йому за грубість і, ображаючись, тро-
хи по-дитячому нагадувала про якусь свою послугу: «Я Вам помогла 
в огромном для вас деле; без меня Вам бы не удалось выпутаться из 
него…». А він по-мефістофельськи бавився з «деточкой», злегка іро-
нізуючи над її наївністю, підлаштовуючись під цей її екзаль тований 
стиль і розігруючи «демонічні» пристрасті… «Берегись, Соня, я дик в 
любви…»; «…с скрежетом зубов могу и нож всадить тебе…». Або ось 
так, з «романтичною» ультимативністю: «Если любишь душой и те-
лом — приходи сегодня вечером…».

Соня писала оповідання, напевно, такі ж екзальтовані, як і її лис-
ти. Давала їх читати Винниченку. Розуміла, що їхні стосунки ма-
ють свій психологічний сюжет, і одного разу дозволила собі малень-
ку примху: «Если что создашь из наших отношений и писем, посвя-
ти мне…». Соня трохи «придумувала» себе. «Еду к мужу. Никогда я 
его так не любила, как теперь. Почему — не знаю, но это так», — на-
писала вона якось Винниченку, мовби підтверджуючи ту самохарак-
теристику, яка зустрілася в одному з її листів: «Я слишком артист-
ка в жизни».
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ТА, ЩО БУЛА ДО ОСТАНКУ

27 березня 1919 року Володимир Винниченко запише у своєму 
щоденнику:

«Завтра роковини нашого шлюбу. Ніхто, крім нас двох про цей 
день не знає. Тільки ми вдвох, він тільки наш. Нас вінчали скелі, со-
сни, море, сонце, нам кадили духом вереси, нам співали хвилі моря, там 
унизу зеленкуваті з берега і золотисто-фіолетові на далекім обрії. Ми 
нічого не обіцяли одне одному: ні вірности, ні любови, ні щастя, нічо-
го. Вона прийшла до мене туди на гору, бо так хотіла її кров, її очі, її 
істота, бо туди кликала криком істота моя. Але от іде дев’ятий рік, 
і наші істоти без присягання, без заклинання, без санкцій лицемірних
або глупих людей з їхніми комедіями, без нотаріюсів, без загроз і різ-
них кайданів, без усього цього наші істоти скуті так, як ні один піп 
скувати не може».

Молитва за кохану жінку
О Боже, світлом Ти — у всьому,
І Твій закон — у кожнім дні, — 
Прислухайсь голосу мойому
І в болю поможи мені.
Вогню нерівності дай міру
У тілі вутлому її,
Дай опанування і віру
Очисти духа для сем’ї.
Щоб слухати її, другині,
Коли ввійде зо мною в рід,
Не кроки пристрастей, що змінні,
А чистий королівський хід.
Щоб привітать її, як чудо,
Що входить в сірий, людський вік,
Що розцвіте і що пребуде,
Зіллється й житиме вовік!

Юрій Липа
1

В його зовнішності й поведінці було щось мефістофельське. Про-
никливий, з хитринкою, погляд, сардонічний усміх, що хо вається 
в борідку, імпозантна постать… І вдача — імпульсивна, амбітна…

Один свій роман, написаний 1916 року, він так і назвав — «За-
писки кирпатого Мефістофеля». Герой «Записок…», адвокат Михай-
люк, весь час мовби експериментує з людьми. То кепкує, то споку-
шає. Наче розігрує спектакль: сам — режисер, решта — вико навці…
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Чоловіки нарікали, що ладити з Винниченком було надзвичай-
но важко. А жінки… Жінок щось притягувало до нього, мовби маг-
нетична сила. Ореол слави, який з молодих літ супроводжував його 
ім’я? Причому, слави не «академічної», а з відтінком загадко вості, 
скандальності, таємничості. Чи, може, чоловіча врода, європейський 
шарм цього українця, який виріс у степах Херсон щини, а з 25-літньо-
го віку чимало років провів в еміграції? Хтозна. Про те могли б роз-
казати самі жінки. Не розказали.

Ні галичанка Катерина Голіцинська, яка ладна була кинути все 
заради Винниченка. Ні Люся Гольдмерштейн, ні Софія Задвина, чиї 
листи, писані у 1906-1911 роках, тепер лежать в архівах, май же ніким 
не чіпані. Перебирати їх — все одно, що ворушити попіл недавно по-
гаслого вогнища: в глибині його ще іскриться жар.

2
Володимир Винниченко в цей час живе, «як сорока на тину». 

В Росії він, один з лідерів Української соціал-демократичної робіт-
ничої партії і популярний письменник, з’являтися не може, тому — 
кочує по європейських містах. Займається партійною ро ботою, літе-
ратурою, йому ще немає тридцяти. Родини поки що не завів.

В одному з листів до Голіцинської дав зрозуміти: любити че рез 
силу — не зможе. Роман, по суті, завершився, але вона ще шле остан-
нє зізнання. Наче замість «прощай»: «Я тебе все-таки люб лю так, як 
ніхто тебе не любитиме…».

Із переписки Винниченка з його найближчим приятелем Левком 
Юркевичем (тим самим публіцистом із журналу «Дзвін», який вів 
гостру полеміку з вождем більшовиків щодо національного питан-
ня) легко скласти враження, що молодість їхніх ровесників (і їх са-
мих, звичайно) зовсім не була схимницькою. У середовищі тодішніх 
молодих соціалістів якраз ішли гарячі дискусії про «вільне кохан-
ня», «статеве питання», шлюб і сім’ю… Уявлялося тоді гарячим голо-
вам, що стару мораль слід відкинути, адже гря де нова соціалістична 
ера, яка змете всі «буржуазні» традиції, а серед них, можливо, й сам 
інститут сім’ї. Адже принцип соціалізму — все спільне…

3
Втім, теоретичні суперечки — одне, а життя — інше. В 1911 р. Во-

лодимир Винниченко одружується. Обраницею 31-річного письмен-
ника і революціонера стала Роза Ліфшиць, яка в Сорбоннському уні-
верситеті студіювала медицину.
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Єврейка. Їх, євреїв, було ба гато в тодішніх соціал-демократичних 
колах.

У молоді літа Роза була красунею. Розумна, інтелігентна, готова 
підпорядкувати своє життя чоловікові… Здається, свій шлюб вони 
не оформляли, — принаймні, перші роки. Познайомилися у Франції. 
Ме довий місяць провели неподалік від Парижа. Винничен ко тоді ба-
гато друкувався — як в українських виданнях, так і в російських. Го-
норари давали сяку-таку можливість для прожиття. А відтепер скла-
ли основну частину до ходів сімейного бюджету.

Згодом, уже в трагічному для нього і для всієї України 1919-му, 
Винниченко в своєму «Щоденнику» згадає їхній початок: «Завтра 
роко вини нашого шлюбу. […] От вона лежить і дрімає стомлена, — 
ми ходили на Pinkenkogel, у хмари, в сніги, в пахучий ліс. Завтра йде 
дев’ятий рік, — і я почуваю до неї таку ніжність і вдячність, що хо-
четься поцілувати краєчок тої подушки, на якій вона лежить. Спи, 
моя Кохо, тільки моя, тільки мною дана жона моя…».

4
Коха — інтимне ім’я, яким Винниченко називав дружину… 

У ди вовижно відвертому Винниченковому «Щоденнику» це ім’я 
зга дується постійно. Він не просто фіксує якісь подробиці сімейного 
життя, а й аналізує ту чи іншу ситуацію й її психологічні ме ханізми, 
«анатомує» свої душевні стани, робить самооцінки, за мальовки ха-
рактерів… Це трохи нагадує «Щоденники» Льва Толстого, для якого 
діаріуш теж був своєрідною лабораторією само аналізу, необхідною 
для морального вдосконалення себе, а також для творчості. Проте 
міра відвертості в українського письменника ще вища, передусім 
там, де йдеться саме про інтимні сторони власного життя.

«Мені хочеться записати стан свого відношення до Рози», — но-
тує Винниченко невдовзі після одруження, щоб розібратися у склад-
ній гамі власних почуттів. І це дуже характерний запис.

«…Я вчуваю десь у собі присутність чогось стороннього, яко гось 
обов’язку, повинности. Ось думав про неї. Великі, крупні очі, крупний, 
трохи широкий і товстий ніс з червоністю, яка іноді тро хи одражає 
мене і яку я хочу полюбити. Ось її губи крупні, соко виті, які я зву «не-
моральними», ось її рівні й ніби товстуваті зуби з золотим блиском 
пльомби з середини. Ось уся вона з тілом сирени, з невинними грудьми 
чотирнадцятилітньої дівчинки. Що я відчуваю до неї? Не знаю. Моя 
втома, мій «чорний круг» оббайдужив мою душу…».
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Діалоги з самим собою, очевидно, давали йому змогу витриму-
вати свій же принцип «чесності з собою», який ви магав: роби тіль-
ки те, що думаєш і почуваєш, не допускай най меншого розриву між 
словом, почуттям — і вчинком. У цьому він вбачав запоруку вну-
трішньої гармонії, без якої неможливе щастя. Мотив гармонії, щастя 
присутній і в багатьох творах Володи мира Винниченка. «Єдина ціль, 
зміст і рація існування всього су щого, а найпаче живого, — це почу-
вання повноти і гармонії всих сил, прагнення жити і в самому процесі 
життя мати найвищу, вичерпуючу сатисфакцію…». Ці слова зі «Що-
денника» могли б бути епіграфом до всієї творчості Винниченка.

Запам’ятаймо: в самому процесі життя мати найвище задово-
лення…

5
Якось він вирішив зібрати «колекцію шлюбів» — і виявив, що 

в тій «колекції» дуже мало щасливих поєднань. У жовтні 1914-го 
його союз із Розою теж мало не зазнав краху. Щоденникові запи си 
тієї пори читаються як психологічна новела.

«Ранена моя любов — це треба признати. Я раніше не ро зумів, 
чого мені так тяжко й боляче. І різно поясняв. А тепер знаю точ-
но: мені тяжко від того, що я не можу любити так, як любив раніше. 
Не можу пустити в душу ніжність, не можу навіть бажати як жен-
щину. А чого ж я все-таки їду до неї? Чого згоджуюсь жити й далі з 
тою, яку вже не можу пустити в себе? Раніше я не ро зумів, а сьогод-
ні, ідучи на вокзал, раптом з морозом жаху зро зумів: тому що не маю 
віри в краще. Я вже не вірю в те, чого шу кав…».

Записи робляться похапцем, у них — боротьба думок, сумніви, 
болісний пошук рішення. Володимир Винниченко пере бирає в дум-
ках світлі й темні сторони своїх стосунків з Розою: можливість роз-
риву мучить його душу. Причин такого стану не названо. Розчару-
вання? А може, гіркота усвідомлення того, що вони з дружиною 
не зможуть мати дитини?

Хтозна. Винниченко-письменник любив наголошувати, що душа 
людська це безодня, у ній завжди є таємниці і не сподіванки… Доко-
ри й сумніви змінюються зізнаннями в любові, лагідними, ніжними 
словами, новими мріями про «будинок щас тя», який вони з Розою 
таки збудують.

6
Він трохи фантазер і ідеаліст — цей літератор і революціонер із 

зовнішністю Мефістофеля. Він легко захоплюється якоюсь ідеєю, 
починає вперто реалізовувати її, не бажаючи помічати, що інших це 
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смішить або й дратує. Він надто гордий і самовпевнений, щоб від-
мовлятися від задуманого. Володимир Немирович-Данченко ухо-
пився був за його п’єсу «Пригвождені», а потім раптово охо лов: щось 
знітило в ній режисера МХАТу. Чи не пафос перебудо ви шлюбу, ре-
формування самої людини?

Уже в еміграції, після революції і громадянської війни, Винни-
ченко береться за філософсько-етичний трактат про КОНКОР-
ДИЗМ (від франц. КОНКОРД, що означає ЗЛАГОДА), викладає 
в ньому своє розуміння щастя. У трактаті тому — відголоски епікуре-
їзму, ідеї простоти й природності життя. Тієї самої при родності, яка 
велить насолоджуватися самим актом життя. Людина — ловець утіх?

Ворог усякого фарисейства і «буржуазної» моралі Володимир 
Винниченко й не уникав їх. Все, що природне — прекрасне! «Ко-
хання, — писав він у «Щоденнику», — це зойк крови, це бездум ний, 
непереможний голод тіла, це наказ вічности, яка не допу скає опору 
собі…

Любов — це вростання, це просякнення до найтемніших ку точків 
одної істоти другою. Любов приходить пізно, за коханням, після його 
оргій, після жадних криків і лютого, дикого шепоту жа ги.

Кохати можна одночасно двох, трьох, п’ятьох, стільки, скільки 
вистачить сили тіла і вогню. Любити одночасно можна тільки од-
ного».

Це, по суті, автокоментар до власних захоплень, гри при страсті. 
Любов — це Роза; вічності ж він опору не чинив.

І справа не лише в «зойках крові» чи «голоді тіла». У своїх чис-
ленних романах із жінками Винниченко нагадує героя «Записок 
кирпатого Мефістофеля». Він як досвідчений режисер розігрує ці 
романи так, як розігрують спектаклі. Для нього, письменника, це по-
трібно як матеріал для спостережень! Недарма ж у центрі більшос-
ті його п’єс — жінка.

7
Після чергового знайомства він ставить «експеримент». Зако хує 

в себе, сам грає закоханість, вигадує якісь сюжетні ходи, щоб потім 
випробувати їх на героїнях своїх любовних інтриг. Його цікавить 
психологія і навіть фізіологія. У «Щоденнику» є свої шифри. Слово 
«чи» (або буква Ч) озна чає статеву близькість. «Малюна» — це чоло-
вічий статевий орган, «дьона» — жіночий.

(…Можливо, тут ви, читачу, або читачко, поморщитеся і від-
кладете цю статтю вбік? Я наперед прошу вибачення в тих, хто 
це зробить. Тільки, як тоді бути з класичною тепер «Сповіддю» 
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Жана-Жака Руссо, яка колись так само шокувала добропорядних 
французів XVIII століття, як на початку XX століття деякі, з еро-
тичним присмаком, оповідання Винниченка ошелешували перед-
платників «Літературно-наукового вісника», які спересердя навіть 
відмовлялися від цього дуже поважного журналу? Втім, нині під час 
нашого «пострадянського» еротичного буму з його вивихами, на-
вряд уже чимось когось здивуєш. Уже й Маркіз де Сад, схоже, вида-
ється дитячим садком…).

1921-1922 роки, коли Винниченко й Розалія мешкали під Бер-
ліном, були особливо багатими на те, що видавець «Щоденника», 
професор Григорій Костюк, чемно назвав «химерними романічни-
ми пригодами з невеликим жіночим сетом, що його тоді оточував». 
Ось лише кілька іскор з того любовного вогню, що його розпалював 
Вин ниченко.

«17 квітня 1922 р. Роман з Румункою. Поцілунок на терасі».
«21 квітня 1922 р. Візитка Гасенків. Читання роману Гасенком. 

Потиснення ноги Румунки. Warum? Сяючі посмішка і все об личчя піс-
ля моєї відповіді».

«19 червня 1922 р. Хмарно. Холодно. Чекання Румунки. Сумніви. 
Чи з румункою яз. Неможливість малюни».

«24 червня 1922 р. Візитка Румунки. Замах на чи. — Постано ва 
перервати. Чи з Кохою».

Більшої відвертості, мабуть, уже й бути не може. Приблизно в ту 
ж пору (15 серпня 1923 p.) Винниченко сам прокоментує цю свою 
безмежну щирість так: «Справжня, найглибша суть людини є під най-
більшим прикриттям, там, де багато накидано згори». Тому «ціль 
щоденників і записок, що провадяться людьми, особ ливо видатніши-
ми літераторами, політиками і т. п.», досягає тоді, коли в них є «най-
більш оголена, безоглядна до найпотаємніших куточків, правди-
вість, одвертість, об’єктивність». Сам він прагнув до максимальної 
«чесності з собою», не зупиняючись навіть тоді, коли йшлося про фі-
зіологію.

Втім, гра інстинктів у поведінці людини його давно цікавила як 
художника. А ось красномовний запис (1 січня 1923 p.), який не зали-
шає сумнівів, що любовні сюжети, закручувані Винниченком у жит-
ті, а також зроблені спостереження, були для нього тим, що вчений-
фізик назвав би «експериментальною частиною»: «Невиразні оз наки 
жіночої уваги Тамарочки. (Тема: 50-літній чоловік, що стоїть на за-
ході кохання і перемог над жінками, перевіряє свою силу на 16-літній 
дівчині, яка стоїть на сході свого кохання і також пе ревіряє себе 
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на досвідченому Дон Жуані. Дві перевірки, дві спро би сил, хвилюючі й 
приємні для обох)».

У новелі М. Коцюбинського «Цвіт яблуні» герой мучиться тим, 
що навіть у хвилини страждань він не перестає бути письменни ком. 
У його душі навічно поселився «нерозлучний секретар», який усе і 
завжди фіксує. Так і у Винниченка: власна душа, ставала для нього 
своєрідною лабораторією для психологічних студій. І потрібна була 
неабияка мужність і сила волі, щоб не лукавити ні в чому — бодай на-
одинці з собою.

8
…А «будинок щастя» вони з Розалією таки збудували. Хоч жи ло 

в тому будинку лише двоє людей. Дітей вони не мали. Племінниця 
письменника Любов Андріївна Винниченко, яка нещодавно померла 
в селі під Бобринцем, запам’ятала, що коли Розалію Яківну запитали 
про дітей, вона сказала з сумом: «А нам не мож на…». Мабуть, мало-
ся на увазі кочове життя, вічна неприкаяність, «безпритульність»…

Роза з її інтелігентністю, освіченістю, душевною тонкістю на-
лежала до тих жіночих натур, які вміють налаштувати своє життя 
на той лад, який необхідний її неординарному чоловікові. Його та-
ланту, його справі. Суто жіноча саможертовність! Вона означає, що 
саме такий, а не інший лад був, зрештою, необхідний їм обом. Коли 
Винниченків конкордизм звелів йому — в ім’я послідовності, чеснос-
ті з собою — стати вегетаріанцем, то веге таріанкою стала і вона, Ро-
залія. З них, самітників, що поселилися на півдні Франції у містечку 
Мужен, кепкували: «Морквоїди!». Хо дила навіть чутка, що Винни-
ченки стали нудистами, — і це була правда.

У своїй муженській покинутості вони були опорою одне для од-
ного. Іванна Нижник-Винників, українська художниця, яка мешка-
ла в будинку Винниченка невдовзі після смерті господаря (1951 p.), 
розповідала недавно, що, живучи поруч з удовою Вин ниченка, вона 
тільки й чула від неї, що про Володимира. «І вічно в неї той Володи-
мир не сходив з уст…». Так було. Життя завжди ламає якісь устале-
ні уявлення. Воно «хитріше», мудріше за наші звичні схеми. Володи-
мир Винниченко це добре розумів. Як і те, що щастя людське не має 
універсальних ключів. Але поза любов’ю воно все ж неможливе.

Навесні 1915-го він записав у «Щоденнику»: «…всяка краса для 
мене Коха. Без Кохи нема краси. Я знаю, що це немов пе ребільшення, 
але не знаю, чи жив би, коли б не стало Кохи…». На схилі життя ці 
ж слова він міг би повторити ще з більшою переконаністю і впев-
неністю.
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Реквієм від С. Процюка

НЕЗРИМА УКРАЇНА ОДЯГАЛА ТРАУРНІ СТРІЧКИ

Радянська Україна виконувала план чергової п’ятирічки.
Щось кричала, захлинаючись слізьми і кров’ю з горла, мати Євдокія.

Сивенький батько трусився від болю і тихої любові до сина.
Люся ридала, проклинала і прощала.

Катерина застигла з сардонічною посмішкою на безкровних устах.
Інших жінок розрізнити було неможливо. Вони заслоняли верховне об-
личчя своїми грудьми і жалем. Десь, у їхньому натовпі, майнула велика 

чорна хустка з червоними квітами.
Франція не переривала свого чуттєвого бенкету.
Тищенко згадував юність. Петлюра відвернувся.

Шаповал сплюнув. Євгеній Харлампійович накричав на нього.
Генерал Новицький, сидячи поруч своєї матері в Аїдовому царстві, ска-

зав, що швидко вони побачать того, ким опікувались на землі згідно з 
чиїмось наказом невідомого походження.

Та, про любов якої не знав, відмолювала його гріхи.
Постишев був ще у ліпшому настрої, ніж Сталін.

Глущенко того дня не малював.
Зеров знову пробував розпочати дискусію про «Сонячну машину», 

але його не почули…
Недонищені українські книги Майстра витирали з палітурок кров.

Ті, що були перекладені, тихенько стогнали.
Його рукописи прошив напад астенічно-депресивного синдрому.

Хвильовий і Скрипник презирливо скривилися: «Так і не зважився…».
Косинка хотів встати, але його не пустила земляна товщ.

Невідомі українські читачі закрили вікна матерією та ідеалізмом, щоб 
ніхто не помітив їхньої скорботи.

Старі ненависники продовжували обливати брудом.
Молоді апологети швиденько майстрували Нову Ікону.

Єлисаветградськими степами пролетіла квадрига чорних коней. Одразу 
за нею — квадрига білих. «Якщо Майстер не заслужив світла, то при-

наймні заслужив спокій», — сказав той, що правив двома колісницями.

Коха вивищувалася над усіма,
висока, як небо,

і тепла, як
злива.
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століття і «джин» соцреалізму: епізод 1913 року// Дзвін. — 1996. — № 7. — 
С. 149-152; 5) Європеєць із Єлисаветграда (із хроніки вигнанських літ Во-
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1997. — № 2-4. — С. 94-100; 6) Молоді літа Володимира Винниченка// Київ. 
— 1997. — № 3-4. — С. 143-155; 7) Драма «всебічника» Володимира Винни-
ченка// Кур’єр Кривбасу. — 1997. — № 77-78. — С. 75-78; 8) Будинок з химе-
рами. — Кіровоград. — 1998. — 285 с; 9) Тінь Заратустри. Ніцшеанський слід 
у творчості Володимира Винниченка// Всесвіт. — 1998. — № 4. — С. 163-170; 
10) Тріумф і банкрутство Принципу («достоєвські» питання у творчості Во-
лодимира Винниченка)// Кур’єр Кривбасу. — 1998. — № 93-94. — С. 132-143; 
№ 95-96. — С. 140-150.; 11) Володимир Винниченко і Генрік Ібсен// Слово 
і час. — 2000. — № 1. — С. 80-83; 12) Капрі: експерименти та експеримента-
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Володимира Винниченка/ Укл. В. Панченко. — К.: Факт. — 2003. — С. 187-
221; 13) Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості: Книга розвідок 
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1. «Потік життя як матеріал для творчості». Урок-історико-
літературознавче дослідження. // Українська мова й література в середніх 
школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах, 2010. -  № 4.- С.66-78; № 6.- 
С.33-41.; 2. Кінопроекти В. Винниченка та фільмографія О. Жовни в 
інтерпретації дослідників краю (до сторіччя кінематографічної історії 
Кіровоградщини) // Наукові записки. Художня література і кінематограф: 
проблеми інтерактивності. – Випуск 110. – Серія: Філологічні науки. – 
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 147-157.;  3. Ви-
ховання національно-мовної особистості в соціально-культурному 
просторі України: від вимушеного білінгвізму В. Винниченка до про-
блеми «автор-читач» сучасної російськомовної української літератури. // 
Вісник Луганського  національного університету імені Тараса Шевчен-
ка. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – С. 95-103.;  4. 
Дослідження кіровоградських науковців з позицій актуальності створеної 
бази напрацювань материкового винниченкознавства. // Вісник Лугансь-
кого  національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ: ДЗ 
«ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – Ч.ІІ. -  С. 165-172. 
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1. Володимир Винниченко: «Бо я – українець» (дайджест-конспект 
життя і творчості за матеріалами досліджень Володимира Панченка). 
– Кіровоград, Імекс-ЛТД, 2011. – 512 с., іл.; 2. Володимир Винничен-
ко: від Єлисавета до Мужена (дайджест-конспект життя і творчості за 
матеріалами досліджень В. Панченка, Г. Клочека, В. Марка, С. Михи-
ди, О. Гольник, С. Присяжнюк та ін.). – Кіровоград, Поліграф-Сервіс, 
2013. – 424 с.,  3. Володимир Винниченко:  утвердження українськості 
(дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Пан-
ченка, Г. Клочека, С. Михиди та ін.). – Кіровоград, Поліграф-Сервіс, 2013. 
– 440 с.. 
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