ТАЛАНТИ І ПОКЛОННИКИ
Комедія на чотири дії

ОСОБИ:

Олександра Миколаївна Нєгіна, актриса провінціального театру, молода дівчина.
Домна Пантелеївна, мати її, вдова, зовсім проста жінка, років понад 40, була замужем
за музикантом провінціального оркестру.
Князь Іраклій Стратонович Дулєбов, поважний пан старого типу, літня людина.
Григорій Антонович Бакін, губернській чиновник на значній посаді, років ЗО.
Іван Семенович Велікатов, дуже багатий поміщик, власник гарно впорядкованих
маєтків і заводів, відставний кавалерист, людина практичного розуму, поводиться скромно
1 стримано, завжди має справи з купцями 1, видимо, намагається наслідувати їх тон 1
манери; середнього віку.
Петро Егорович Мелузов, молодий чоловік, що закінчив курс в університеті і чекає
учительської' посади.
Ніна Василівна Смєльська, актриса, старша за Нєгйіу.
Мартин Прокопович Нароков, помічник режисера і бутафор, старик, зодягнений
дуже пристойно, але бідно; манери доброго тону.
Гаврило Петрович Мигаєв — антрепренер.
Ераст Громілов —трагік.
Вася, молодий купчик, приємної зовнішності І з пристойними манерами.
М о т р я, кухарка Нєгіної.
Обер-кондуктор.
Кондуктор.
Слуга на вокзалі.
Різноманітні пасажири! вокзальна прислуга. І|убл1ка різноманітна, переважно купецька.

ДІЯ ПЕРША
Дія в губернському місті. В першій дії, в квартирі актриси Нєгіної: ліворуч від акторів
вікно, в глибині, в кутку, двері в передпокій, праворуч перегородка з дверима в другу кім
нату ; біля вікна стіл, на ньому кілька книг і зшитків; умеблювання бідне.
ЯВА І
Домна Пантелеївна (сама).

Домна Пантелеївна (говорить
у вікно). Зайди деньків через три чотири; після бенефісту все тобі від
дамо! Га? Що? Ото глухий! Не чує.
Бенефіст у нас буде; то після бене
фісту все тобі віддамо. Ну, пішов.
(Сідає). Скільки боргу, скільки боргу!
Туди карбованець, сюди два... А
скільки ще зібрано буде, хто ж його
знає. Он зимою бенефіст брали, тільки

сорок два з половиною' чистих ви
йшло, та якийсь купець безклегікий
сережки бірюзові подарував... Дуже
потрібно! Ото дивовижа! А тепер
ярмарок, сотень зо дві уже чистих
візьмемо. А й триста карбованців
візьмеш, хіба їх в руках удержиш;
всі проміж пальців підуть, як вода.
Нема моїй Саші щасія! Поводить
себе дуже акуратно, ну, і нема тієї
прихильності проміж публіки: ні по
дарунків яких особливих. Нічого та
кого, як іншим, которі... Ось хоч би
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князь. Ну, хіба йому важксЗМ Або
Домна Пантелеївна. Ах, ба
ось Іван Семенович Велікатов... ка течку, звідки ? Ну, звідки... Та звідки ж
жуть, цукроварні в нього не один іншому ото бути? Жила все життя
мільйон коштують... Що б йому го в бідності, проміж міщанського звання;
ловки зо дві прислати: нам би на лайка ото кожного божого дня по
довго вистачило... Сидять, по вуха дому навколо ходила, ні одпочинку,
в грошах зарившись, а того нема, ні перепочинку в цьому занятті не
щоб бідній дівчині помогти. Я вже було. Адже не з пансіону я, не з
про купецтво й не кажу — з тих що мадамами виховувалася. В нашому
взяти І Вони й до театру не ходять; званні тільки в тому й час проходить,
хіба якийсь уже ошаліє зовсім, то що все проміж себе лаються. Адже
його наче вітром туди занесе... то це в багатих делікатності всякі при
вже від таких чого ждати, окроме думані.
Нароков. Резон. Розумію тепер.
неподобства.
Домна Пантелеївна. То не
'
Входить Нароков.
вже ж із кожним маніжитись, кож
Я В А II
ному, пробачте на слові... сказала б
Домна Пантелеївна 1 Нароков.
я тобі слівце, та ображати не хочу.
Домна Пантелеївна. А, Про Невже кожному „ви" говорити?
Нароков. Так, між простолюддям
коповичу, здрастуй.
Нароков (похмуро). Здрастуй, всі на ти...
ДомнаПантелеївна. „Між про
Прокопівна!
, Домна Пантелеївна. Я не столюддям“! Скажіть, будь ласка!
А ти що за пан?
Прокопівна, я Пантелеївна, що ти І
Нароков. Я пан, я зовсім пан...
Нароков. І я не Прокопович,
Ну, давай на ти, мені це не вдиво
а Мартин Прокопович.
Домна Пантелеївна. Ах, про вижу.
Домна Пантелеївна. Та яка
бачте, пане аркистеі
Нароков. Коли хочете бути зо дивовижа; звичайне діло. В чому ж
мною на ти, зовіть просто Мартином; твоя панськість?
Нароков. Я можу сказати тобі,
все таки пристойніше. А що таке
„Прокопович“! Вульгарно, мадам, як Лір: кожний вершок мене — пан.
Я людина освічена, учився у вищому
дуже вульгарно.
До мна Пантелеївна. Люди ото учбовому закладі, я був багатий.
ми з тобою, батечку, маленькі, що
Домна Пантелеївна. Ти б то?
Нароков. Я ж бо!
вже нам ці компліменти розводити.
Домна Пантелеївна. Та не
Нароков. „Маленькі“? Я не мавже ?
ленька людина, вибачте!
Нароков. Ну, що ж, божитися
Домра Пантелеївна. То не
перед тобою, чи що?
вже велика?
Домна Пантелеївна. Ні, наві
Нароков. Велика.
Домна Пантелеївна. Так те що? Не божись, не треба; я й так
пер і будемо знати. Чого ж ти, ве повірю. Чого ж ти за шуфлера слу
лика людино, до нас, маленьких лю жиш ?
дей, прийшов?
Нароков. Я не chou-fleur і не
Нароков. Так, у цьому тоні і sif- fleur, і не суфлер навіть, а поміч
будемо говорити далі, Домно Панте- ник режисера. Тутешній ото театр
леївно ? Звідки це у вас задирикува- був мій.
Домна Пантелеївна (здивова
тість така?
Домна Пантелеївна. Задири- но). Твій? Скажіть, будь ласка!
Нароков. Я його п’ять років три
куватість в мені є, це вже гріха нічого
ховати. Покепкувати люблю, і щоб мав, а Гаврюшка був у мене за пи
стримувати себе в розмові з тобою, саря, ролі переписував.
Домна Пантелеївна (з вели
то я не бажаю.
Нароков. Та звідки ж вона у ким здивуванням). Гаврило Петро
вас, ця задирикуватість ? Від природи, вич, амгіренер тутешній !
Нароков. Він самий.
чи від виховання?
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Домна Пантелеївна. Ах, ти,
бідолашний! Так он що. Значить,
тобі в цьому театрашному ділі щастя
бог не дав, чи що ?
Нароков. Щастя! Та я не знав,
куди подіти щастя ото, он скільки
його було!
Домна Пантелеївна. Чого ж
ти занепав? Пив, мабуть? Куди ж.
твої гроші поділися?
Нароков. Ніколи я не пив. Я всі
свої гроші за щастя ото й заплатив.
Домна Пантелеївна. Та яке ж
ото щастя в тебе було?
Нароков. А таке й щастя, що
я робив любе мені діло. {Замислено).
Я люблю театр, люблю мистецтво,
люблю артистів, чи розумієш ти?
Продав я свій маєток, грошей одер
жав багато і став антрепренером. Га?
Хіба це не щастя? Найняв тутешній
театр, обладнав усе наново: декора
ції, костюми; зібрав гарну трупу і
зажив, як у раю... Чи є збір, чи нема,
я на це не дивився, я всім платив
велике утримання акуратно. Пораю
вав я так бо п’ять років, бачу, що
грошам моїм іде кінець; по закін
ченні сезону розплатився зо всіма
артистами, улаштував їм обід про
щальний, дав кожному дорогий по
дарунок на спомин про мене...
Домна Пантелеївна. Ну, а
що ж потім ото?
Нароков. А потім Гаврюшка на
йняв мій театр, а я пішов на службу
до нього; платить він мені невелике
утримання, та поволеньки виплачує
за моє обладнання. От і все, люба
дамо.
Домна Пантелеївна. З того
ти тільки й живишся?
Нароков. Ну, ні, хліба ото я собі
завжди добуду; я лекції даю, в газети
кореспонденції пишу, перекладаю;
а служу у Гаврюшки, тому що від
театру одійти не хочеться, мистецтво
люблю дуже. І ось я, людина освічена,
з тонким смаком, живу тепер між
брутальними людьми, які на кожному
кроці ображають моє артистичне по
чуття. {Підійшовши до столу). Що
це за книги у вас ?
Домна Пантелеївна. Саша
учиться, до неї учитель ходить.
Нароков. Учитель? Який учи
тель?
>22. О. Островський
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Домна Пантелеївна. Студент.
Петро Єгорович. Гадаю, знаєш його?
Нароков. Знаю. Кинжал в груди
аж по держално!
Домна Пантелеївна. Чого за
надто строго?
Нароков. Без жалю.
Домна Пантелеївна. Підожди
колоти: він жених Сашин.
Нароков {злякано). Жених ?
До м н а П анте л е їв на. Там ще,
звісно, що бог дасть, а все таки жени
хом звемо. Познайомилася вона з ним
десь, ну, і почав до нас ходити. Як же
його назвати? Ну, і кажеш, що, мо
вляв, жених; а то сусіди таке заго
ворять! Та й віддам за нього, коли
посаду гарну дістане. Де ж женихів
узяти? От, якби купець багатий; та
хороший ото не візьме; а котрі вже
надто погані, теж радість не велика.
А за нього чого ж не віддати, хло
пець сумирний, Саша його любить.
Нароков. Любить? Вона його
любить?
Домна Пантелеївна. Чому ж
його не любити? Чого, справді, по
театрах ото тинятися молодій дівчині!
Ніякої статечності в житті здобути
собі не можна І
Нароков. І це ти кажеш ?
Домна Пантелеївна. Я [кажу,
я вже давно кажу. Нічого доброго,
окрім поганого.
Нароков. Та твоя ж дочка та
лант; вона народилася для сцени.
Домна Пантелеївна. Для сце
ни то для сцени, це справді, це
вже що й казати! Вона ще маленька
була, то, бувало, не витягнеш її з
театру; стоїть за кулісами, вся тру
ситься. Муж ото мій, батько ото її,
був музикант, на флейті грав, то,
бувало, як він в театрі, то й вона
за ним. Притулиться до куліси, та й
стоїть, не дихає.
Нароков. Ну, от бачиш. їй тільки
на сцені й місце.
Домна Пантелеївна. Ото вже
яке місце пречудесне!
Нароков. Алеж у неї пристрасть,
зрозумій ти, пристрасть! Сама ж ти
кажеш.
Домна Па.нтелеївна. Хоча б
і пристрасть, та путнього в цьому
нема, похвалити нічого. Це ось вам,
бездомним та непутящим.
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Нароков. О, неуцтво! Кинжал
в груди по держално 1
Домна Пантелеівна. Та ну
тебе з кинжалами! У вас путнього
на сцені небагато; а я тримаю свою
дочку на заміжній лінії. Зо всіх боків
так до неї й лізуть, та дурниці всякі
у вуха шепочуть. Ось князь Дулебов
занадився, і собі на старість залиця
тися надумався... Добре це? Як ти
скажеш ?
Нароков. Князь Дулебов. Кин
жал в груди по держално!
ДомнаПантелеївна. Ох,надто
багато ти вже народу переколов!
Нароков. Багато.
Домна Пантелеївна. І всі живі?
Нароков. А то як же? Звичайно,
живі і всі при доброму здоров’ї, про
довж їм, господи, віку. На, ось, від
дай ! (Подає зшиток).
Домна Пантелеівна. Це що ж
таке ?
Нароков. Роль. Це я сам пере
писав для неї.
Домна Пантелеівна. Та що ж
це за парад такий І На тонкому па
пері, зав’язано рожевою стрічечкою!
Нароков. Ну, та вже ти їй від
дай І Чого тут розбалакувати!
Домна Пантелеівна. Та до
чого ж ці ніжності при нашій бід
ності? Небійсь, адже за стрічечку
ото останню двадцятку віддав?
Нароков. Хоч і останню, то що ж
з цього? Ручки в неї гарненькі, ду
шечка ще краща, не можна ж їй
брудний зшиток подати.
Домна Пантелеівна. Та до
чого, до чого це?
Нароков. Чого ти дивуєшся ? Все
це дуже просто й природно; так і
повинно бути, бо ж я в неї закохався.
Домна Пантелеівна. Ах, ба
течку! Що година, то не легше! Та
ти ж старик, ти'ж старий шут; якого
ти ще кохання захотів ?
Нароков. Та вона ж гарна? Кажи:
гарна?
Домна Пантелеівна. Ну, гар
на ; та тобі ж ото що ?
Нароков. Хто ж гарного не лю
бить? Адже й ти теж гарне любиш.
Ти думаєш, коли людина закохана,
то зараз гам... і з’їв? З тонких пар
фумів зіткана душа моя. Де ж тобі
це зрозуміти?

Домна Пантелеівна. А ти ж
бо чудак, як подивлюсь я на тебе.
Нароков. Хвалити бога, догада
лась. Я сам знаю, що чудак. Що ж
ти мене вилаяти, чи що, цим словом
хотіла ?
Домна Пантелеівна (біля вік
на). Наче князь під’їхав ? Авжеж він.
Нароков. Ну, то я вийду тут,
через кухню. Адьє, мадам.
Домна Пантелеівна. Адьє,
мусьє!
Нароков виходить за перегородку. Входять:
Дулебов і Б а к і н.
ЯВА III
Домна Пантелеівна, Дулебов, Баків

Домна Пантелеівна. Вдома
нема, ваше сіятельство, уже пробачте!
До гостиного двору пішла.
Дулебов. Ну, нічого, я підожду.
Домна Пантелеівна. Як зво
дите, ваше сіятельство.
Дулебов. Ви робіть своє діло,
не турбуйтесь, будь ласка, я підожду.
Домна Пантелеівна виходить.

Б а к і н. От ми й з’їхалися, князь.
Дулєбов. Ну, що ж, тут не тісно
й для двох.
Б а кін. Але в кожному разі, один
із нас зайвий, і цей зайвий—я. Вже
таке мені щастя: заїхав до Смєльської, там Велікатов сидить, мовчить.
Дулєбов. А ви б розмовляли. Ви
розмовляти вмієте, виходить, шанси
на вашому боці.
Б а кін. Не завжди, князь. Веліка
тов і мовчить ото значно переконли
віше, ніж я говорю.
Дулєбов. Та чому ж?
Б а кін. Тому, що багатий. А через
те, що, як каже руська приказка:
„з багатим не судись, а з сильним
не борись“, то я й ретируюся.
Велікатов багатий, а ви сильні своєю
люб’язністю.
Дулєбов. Ну, а ви ото чим же
хочете взяти ?
Бакін. Сміливістю, князь. Сміли
вість, кажуть, фортеці бере.
Дулєбов. Фортеці ото, мабуть,
легше... А втім... вже це ваше діло.
Коли не боїтеся програти, то чому ж
і сміливості не спробувати.
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Б а кін. Я краще ладен зазнати
невдачі, ніж пускатися на люб’язність.
Дулебов. У кожного свій смак.
Бакін. Залицятися, говорити милі
речі, воскрешати часи рицарства —
уже це чи не багато честі для на
ших дам?
Дулебов. У кожного свій погляд.
Бакін. Мені здається, надто досить
ось такої декларації: „я ось такий,
як ви мене бачите, пропоную вам те
і те; чи зводите ви любити мене?“
Дулебов. Так, алеж це образ
ливо для жінки.
Бакін. А вже це їх діло, обража
тися, чи ні. Принаймні, я не обманюю;
адже не можу я, коли так багато
діла, займатися коханням серйозно;
навіщо ж я буду вдавати закоханого,
заводити в облуду, збуджувати, може,
якінебудь нездійсненні надії! Куди
краще умова?
Дулебов. У кожного своя вдача.
Скажіть, будь ласка, що за людина
Велікатов?
Б а кін. Я про нього знаю стільки ж,
скільки й ви. Він дуже багатий; чу
довий маєток у сусідній губерні,
цукроварня, та ще кінський завод,
та, здається, винокурня. Сюди при
їздить він на ярмарок ; продавати, чи
купувати коней, вже я не знаю. Як
він розмовляє з панночками, я теж
не знаю; але в нашому товаристві
він більше мовчить.
Дулебов. Він делікатна людина?
Бакін. Аж надто: ніколи не спе
речається, з усіма погоджується, і
ніяк не розбереш, серйозно він гово
рить чи містифікує тебе.
Дулебов. Але він дуже шано
блива людина.
Бакін. Вже занадто навіть: в те
атрі геть усіх на ймення знає, і ка
сира, і суфлера, і навіть бутафора,
всім руку подає. А вже старух зача
рував зовсім; все ото він знає; у всі
їх інтереси входить; ну, одно слово,
для кожної старухи син найшанобливіший і найзапобігливіший.
Дулебов. А з молодих він, зда
ється, нікому особливої переваги не
дає і тримається якось осторонь
від них.
Бакін. З цього боку, князь, будьте
спокійні, він для вас суперник не
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страшний; він якось уникає молодих
і ніколи перший не заводить роз
мови ; коли звернуться до нього, то
в нього тільки слів: „що скажете?
чого зводите?“
Дулебов. А може це розрахована
холодність, він хоче зацікавити со
бою?
Бакін. Та на що йому розрахову
вати? Він завтра чи післязавтра ви
їздить.
Дулєбов. Та... хіба?
Бакін. Напевне. Він мені сам ка
зав; в нього вже все приготовлено
до від’їзду!
Дулєбов. Шкода 1 Він дуже при
ємна людина, така рівна, спокійна.
Бакін. Мені здається, його спокій
походить від обмеженості; розуму
не сховаєш, він би в чомунебудь
виявився; а він мовчить, значить, не
розумний; але й не дурний, бо вва
жає за краще мовчати, ніж говорити
дурниці. У нього розуму і здібностей
якраз стільки, скільки треба, щоб
поводитися пристойно і не прожити
того, що татонько залишив.
Дулєбов. В тому то й річ, що
татонько залишив йому маєток розо
рений, а він його впорядкував.
Бакін. Ну, додамо йому ще скількинебудь практичного розуму і роз
важливості.
Дулєбов. Мабуть, доведеться іще
додати щонебудь і вийде дуже ро
зумна, практична людина.
Бакін. Якось вірити не хочеться.
А втім, мені все одно, чи розумний
він, чи дурний; а от що багатий
дуже, це трохи прикро.
Дулєбов. Невже?
Бакін. Справді. Якось мимоволі)
в голову спадає, що було б куди
краще, якби я був багатий, а він
бідний.
Дулєбов. Так, це для вас краще,
ну, а для нього ото?
Бакін. А мені чорт з ним; що
мені до нього? Я про себе говорю.
Одначе, пора й за діло. Поступаюсь
вам місцем без бою. До побачення,
князь!
Дулєбов (подаючи руки). Про
щайте, Григорію Антоновичу!
Бакін виходить. Входить Домна Пантелеївна.
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ЯВА IV

Дул е б о в 1 Домна Пантелеївна.

Домна Пантелеївна. Пішли,
не дочекались?
Дулебов. Ви що за цю квартиру
платите ?
Домна Пантелеївна. Двана
дцять карбованців, ваше сіятельство.
Дулебов (показуючи в куток).
Тут вільгість, мабуть?
Домна Пантелеївна. По гро
шах і квартира.
Дулебов. Треба буде переміни
ти. (Відчиняючи двері праворуч). А
там що?
Домна Пантелеївна. Спальня
Саші, а праворуч моя кімната, а там
кухня.
Дулебов (про себе). Мізерно.
Так... звичайно, так неможливо.
Домна Пантелеївна. По до
статках, ваше сіятельство.
Дулебов. Будь ласка, не говоріть,
чого не розумієте. Гарній актрисі не
можна так жити, ну, не можна, я
вам кажу, неможливо. Це непристойно.
Домна Пантелеївна. Які ж до
статки ?
Дулебов. Що воно за слово:
?
*
„достатки
Домна Пантелеївна. З яких
прибутків, ваше сіятельство ?
Дулебов. Яке ж нам діло до ва
ших прибутків?
Домна Пантелеївна. Та де ж
взяти ото, ваше сіятельство?
Дулебов. Ну, „де взяти“! Кому
це потрібно? Нікому до цього діла
нема; де хочете, там і беріть. Тільки
так не можна, це... це... ну, просто
непристойно, та й годі. •
Домна Пантелеївна. От якби
платня...
Дулебов. Ну, там платня, чи
щось інше, це вже ваше діло.
Домна Пантелеївна. Бенефісти дуже погані беремо.
Дулебов. А хто винен? Щоб
брати великі бенефіси, потрібне зна
йомство хороше, треба вміти його
вибрати, уміти поводитись... Я можу
вам назвати осіб з десять, яких треба
притягти на свій бік; от і чудові
бенефіси будуть: і призи, і подарун
ки. Це діло просте, давно всім відоме.
Треба приймати в себе порядних

людей... А де ж тут! Що це таке?
Хто сюди поїде?
Домна Пантелеївна. Алеж,
здається, публіка її любить, а от у
бенефіст ото... нічим не заманиш.
Дулебов. Яка публіка? Гімнази
сти, семінаристи, крамарі, дрібні чи
новники! Вони раді всі руки собі
одбити, по десять разів викликають
Нєгіну, а вже бо ' він, каналія, зай
вого шага не заплатить.
Домна Пантелеївна. Що правда,
то правда, ваше сіятельство. Звісно,
якби знайомство, то вже зовсім інша
річ.
Дулебов. Само собою. Публіку
обвинувачувати не можна, публіка
ніколи винна не буває; це теж гро
мадська думка, а на неї скаржитися
дмішно. Треба вміти заслужити лю
бов публіки. Треба, щоб постійно ото
чувала вашу дочку багата молодь,
ну, а головними ото, власне, її дру
зями були б ми, солідні люди. Всі ми
цілий день зайняті хто сімейними та
господарськими ділами, хто громад
ськими, у нас вільні лише кілька го
дин увечері; де ж зручніше, як не
в молодої актриси, відпочити, так би
мовити, від тягару турбот, одному —
господарських, а іншому—від довіре
ного його керівництву відомства чи
району.
Домна Пантелеївна. Це вже
дуже мудерно для мене, ваше сія
тельство. Ви оці слова Саші й скажіть.
Дулебов. Так, скажу, неодмінно
скажу, я за цим і приїхав.
Домна Пантелеївна. Та ось,
здається, і вона біжить.
Дулебов. Тільки вже ви нам не
заважайте І
Домна Пантелеївна. Ах, по
милуйте, та хіба я своїй дитині ворог?
(Входить Негіна). Чого ти так, довго?
Князь тебе давно дожидається. (Бере
від дочки капелюшик, зонтик, плащ
і виходить).
ЯВА V
Дулебов 1 Негіна.

Дулебов (підходить і цілує руку
в Нєгіної), Ах, моя радість, а я вас
чекаю, не дочекаюсь.
Негіна. Вибачте, князь! З бене
фісом усе клопочуся, така мука...
(Замислюється).

ТАЛАНТИ І

ПОКЛОННИКИ

Дулебов (сідаючи). Скажіть, будь
ласка, мій дружочку...
Н є гі н а (опам'ятавшись). Чого ви
хотіли ?
Дулебов. Як ця п’єса, що ви
останнього разу грали?
Негіна. „Уріель Акоста
.
*
Дулебов. Так, так... Прекрасно
ви грали, прекрасно. Скільки почуття,
благородства! Не жартуючи вам кажу.
Негіна. Дякую вам, князь.
Дулебов. Чудні п’єси тепер пи
шуть; не зрозумієш нічого.
Н є г і н а. Та її вже давно написано.
Дулебов. Давно? Чия ж вона,
Каратигіна чи Григор’єва?
Негіна. Ні, Гуцкова.
Дулебов. А! Гуцкова... знаю,
знаю. Ще в нього єсть комедія, чудо
ва комедія: „Руський чоловік добра
не забуде
.
*
Негіна. То Полевого, князь.
Дулебов. Ах, так... я переплу
тав. Полевого... Микола Полевой. Він
з міщан... По-французькому навчився
самотужки, учені книги писав, усе
з французької брав... Тільки він тоді
засперечався з кимось... з ученими
чи з професорами. Ну, де ж, чи мож
ливо, та й чи пристойно! Ну, йому
й не звеліли учені книги писати, зве
ліли водевілі складати. Потім сам
вдячний був, великі гроші одержував.
„Я, каже, і не догадався 6“. Чого ви
такі сумні?
Негіна. Багато клопоту, князь.
Дулебов. Вам, моя красуне, треба
веселішою бути, вам ще рано замислю
ватись; старайтеся розважити себе,
потішати чимнебудь. Ось ми зараз
з вашою матусею говорили...
Негіна. Про що, князь?
Дулебов. Звичайно, про вас, моя
дорога, а то про що ж І Ось, квартира
у вас негарна... Не можна актрисі,
гарненькій панночці, в такій халупі
жити; це непристойно.
Негіна (трохи образившись). Не
гарна квартира? Ну, то що ж? Я й
сама знаю, що бувають квартири кращі
за цю... Ви б, князь, пожаліли мене,
не нагадували мені про мою бідність;
я й без вас це почуваю кожну го
дину, кожну хвилин?.
Дулебов. Та хіба я віс не жалію ?
Я вас дуже жалію, красуне моя.
Негіна. То ви жалійто про себе,
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ваше сіятельствої Мені нема ніякої
користі від вашого співчуття, а чути
його неприємно. Ви вважаєте, що моя
квартира негарна; а я вважаю, що
вона придатна для мене і мені кра
щої не треба. Вам моя квартира не
подобається, вам неприємно бувати
в такій квартирі, то ніхто ж вас не
примушує.
Д у л є б о в. Не гарячіться, не гарячіться, моя радість! Ви,не дослухаєте,
та й сердитесь на людину, яка вам від
дана всією душею... Так не можна...
Негіна. Будь ласка, говоріть, я
слухаю.
Дулебов. Я людина делікатна, я
ніколи нікого не ображаю, я відо
мий своєю делікатністю. Я ніколи б
не насмілився гудити вашу квартиру,
якби не мав на увазі...
Негіна. Чого, князь?
Дулебов. Запропонувати вам іншу,
кращу значно.
Негіна. За ту ж ціну?
Дулєбов. Ну, яке вам діло до
ціни ?
Негіна. Я щось не розумію, князь.
Дулєбов. Ось бачите бо, моє раю
вання, я людина дуже добра, ніжна—
це теж усім відомо... я, не зважаючи
на свої роки, до цього часу зберіг
всю свіжість почуття... я ще й досі
можу захоплюватися, як юнак...
Негіна. Я дуже рада; але яким же
чином це все стосується до моєї
квартири?
Дулєбов. Дуже просто. Хіба ви
не помічаєте? Я люблю вас... Голу
бити вас, пестити... це було б для
мене насолодою ... я цього потребую;
у мене дуже багато ніжності в душі,
мені треба голубити когось, я без
цього не можу. Ну, підійдіть же ДО
мене, моя пташинко!
Негіна (встає). Ви збожеволіли!
Дулєбов. Г рубо, мій друже, грубої
Негіна. Та з чого ви взяли? По
милуйте! Я вам ніякого приводу не
давала... Як ви насмілилися вимовити?
Дулєбов. Тихше, тихше, мій дру
жочку !
Негіна. Що ж це таке? Приїхати
в чужий дім і, ні з того, ні з сього,
завести дурну, образливу розмову!
Дулєбов. Тихше, тихше, буд»
ласка! Ви ще дуже молоді, щоб так
розмовляти.
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Нєгіна. Оце гарно! „Ви ще мо
лоді“! Виходить, молодих можна об
ражати, скільки завгодно, і вони по
винні мовчати?
Дулебов. Та яка тут образа ?
В чому образа? Діло найзвичайніше.
Ви не знаєте ні життя, ні порядного
товариства і насмілюєтеся осуджувати
поважну людину! Що ви, справді!
Ви мене ображаєте!
Н є г і н а (в сльозах). Ах, боже мій 1
Ні, це над мої сили ...
Дулебов. На все єсть пристойна
форма, пані! У вас зовсім нема доб
рого виховання; не подобається вам
моя пропозиція, ви повинні були все ж
подякувати мені і висловити ваше
небажання чемно, або якнебудь на
жарт звести.
Не гін а. Ах, облиште мене, будь
ласка! Не треба мені ваших напучу
вань. Я сама знаю, що мені робити,
сама знаю, що гарно, що погано. Ах,
боже мій!.. Та я не хочу вас чути.
Дулебов. Та чого ж ви кричите?
Н є г і н а. Чому ж мені не кричати ?
Я в себе дома, кого ж мені боятися?
Дулебов. Прекрасної Тільки ви
пам’ятайте, моя радість, що я образи
не забуваю.
Нєгіна. Ну, добре, добре, буду
пам’ятати.
Дулебов. Вибачте, я думав, що
ви панночка вихована; а ніяк не міг
сподіватися, що ви від усякої дріб
ниці розплачетесь і розчулитесь, як
кухарка. •
Нєгіна. Та ну, добре; ну, я ку
харка, тільки я хочу бути чесною.
Домна Пантелеївна появляється з дверей.

Дулебов. І поздоровляю вас!
Тільки чесності самої мало: треба бути
і розумнішою, і обережнішою, щоб
потім не плакати. Квитка мені не при
силайте, я не поїду на ваш-бенефіс,
мені ніколи; а коли надумаюсь, то
пошлю взяти в касі. (Виходить).
Входить Домна Пантелеївна.

ЯВА VI
Нєгіна 1 Домна Пантелеївна.

Домна Пантелеївна. Що таке?
Що тут у вас? Князь поїхав? Та чи
не розсердився він ?
Нєгіна. Та нехай собі сердиться!

Домна Пантелеївна. Що ти?
Опам’ятайся! Перед бенефісом ото?
Та чи при розумі ти?
Нєгіна. Та це ж неможливо І Що
він говорить! Якби ви послухали 1
Домна Пантелеївна. А тобі
що? Нехай говорить. Від його слів
тебе не убуде.
Нєгіна. Та ви ж не знаєте, що
він говорив; чого ж ви втручаєтесь
не в своє діло?
Домна Пантелеївна. Дуже я
знаю, дуже пречудесно все це знаю,
що мужчини говорять.
Нєгіна. І можна це слухати бай
дуже?
Домна Пантелеївна. А що ж
таке! Городи, скільки хочеш. Нехай
він меле собі на втіху, а ти собі по
сміюйся.
Нєгіна. Ах, не вчіть! Облиште,
будь ласка! Я знаю, як мені поводи
тися.
Домна Пантелеївна. Вже й
видно, що знаєш: перед самим бенефістом полаялася ти з такою людиною!
Нєгіна. Матінко, та хіба ви не
бачите, що я збентежена? Я тремчу
вся, а ви до мене чіпляєтеся.
Домна Пантелеївна. Ні, ти
зажди! Ти вислухай від матері резон !
Як же це перед бенефістом лаятись,
якщо оті люди тобі потрібні?.. Не
могла ти підождати? Ну, після бенефіста лайся, скільки хочеш, я тобі
й слова не скажу. Бо не можна ж їм
волю давати; обмежити слід. Ах, мо
вляв, ти опудало городнє!..
Нєгіна. Матінко, та доволі уже...
Домна Пантелеївна. Ні, поче
кай! А перед бенефістом ти повинна
була б чемно...
Н е г і н а. Та я й не лаялась, я тільки
образилась і сказала, щоб він дав
мені спокій.
Домна Пантелеївна. От і дурна,
от і дурна! Ти б, як можна, старалася
шанобливіше. „Мовляв, ваше сіятельство, ми завжди вами дуже вдово
лені і завжди вами вдячні; тільки під
лоти такої ми слухати не бажаємо.
Ми, мовляв, зовсім навпаки тому, як
ви про нас розумієте“. Ось як треба
сказати. Бо чесно, благородно 1 ша
нобливо.
Нєгіна. Що зроблено, те зроблено;
нічого тепер про це говорити!..

ТАЛАНТИ І ПОКЛОННИКИ

Домна Пантелеївна. Я ось і
не вчена, та знаю, як з людьми го
ворити; а тебе іде учитель учить...
Нєгіна. Чого ви ще про учителя ?..
Адже не розумієте ви цього нічого,
то нема чого вам і втручатися не в
своє діло.
Домна Пантелеївна. Та що
розуміти ото? Звичайний собі сту
дент... Ото штука яка, скажіть, будь
ласка! Не барон якийнебудь!.. Бачили
ми цього звання ото чимало... Тільки
до розмови вони й здатні... Голий
на голому, та голим поганяє. Тільки
сама пиха, а сертучини нема при
стойної.
Нєгіна. Що він вам зробив... ну,
защо ви? Защови йменеото мучите?
Домна Пантелеївна. Ну, та
як же, отака персона! І говорити про
нього не смій 1 Ні, матінко, ніхто мені
не заборонить, захочу ось, та й ви
лаю, у вічі вилаю. Які тільки є образ
ливі слова доберу, та отак таки про
сто йому й одрубаю... Ось ти й знай,
як з матір’ю сперечатися, як з ма
тір’ю говорити.
Нєгіна. Ідіть собі!
Домна Пантелеївна. От іще:
„ідіть собі“! Та йди сама, коли тобі
зо мною тісно.
Нєгіна. Он хтось під’їхав, зда
ється... Ідіть собі, матінко! Кому ці
каво наші з вами розумні розмови
слухати!
Домна Пантелеївна. Так ось
не піду ж... Ач ти... Сама образить
матір, як не можна гірше, та ще всякі
претензії виказує... „Розумні роз
мови“. Не дурніша я за тебе з сту
дентом ото з твоїм, з патлатим.
Нєгіна (глянувши, у вікно). Велікатов! Перший раз до нас... а в нас
тут...
Домна Пантелеївна. Не тур
буйтесь, пані, мамзель Нєгіна, знаме
нита актриса, звичайність не гірше
за вас знаємо... Тільки я тобі це при
гадаю.
Нєгіна. Смєльська з ним.
Домна Пантелеївна. Так, он
люди уміють же...
Нєгіна. Які коні, які коні!
Домна Пантелеївна. Смєль
ська ото катається, а ми пішечки хо
димо.
Входять: Смєльська і Велікатов.
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Я В А VII
Нєгіна, Домна Пантелеївна, Смєль
ська 1 Велікатов.

Домна Пантелеївна. Заходьте,
заходьте, Ніно Василівно!
Смєльська. Здрастуйте, Домно
Пантелеївно! Гостя до вас привезла,
Івана Семеновича Велікатова.
Велікатов кланяється.

Домна Пантелеївна. Ах, дуже
приємно познайомитися. Давно я вас
знаю, в театрі часто бачила, а позна
йомитися не доводилось.
Смєльська. Здрастуй, СашаІ
Я збиралась до тебе, вже й капелю
шика наділа, а Іван Семенович і за
їхав; ну, і причепився зо мною. Ти
не сердишся? Вона ж бо в нас від
людниця !
Нєгіна (подав руку Велікатову).
Ах, що ви! Я дуже рада. Вам би
давно догадатися, Іване Семеновичу.
Велікатов. Не насмілювався,
Олександро Миколаївно; я людина
боязка.
Смєльська. Таки боязка—на те
схожеі
Нєгіна. Скажіть краще, горда.
Домна Пантелеївна. От уже
це ти даремно; Іван Семенович лю
дина обіхідлива з усіма, я сама це
бачила. Гордості цієї в них зовсім
нема.
Велікатов. Зовсім нема, Домно
Пантелеївно.
Домна Пантелеївна. Я люблю
правду говорити.
Велікатов. Я теж, Домно Пан
телеївно.
Нєгіна. Сідайте, Іване Семеновичу.
Велікатов. Не турбуйтеся, зро
біть ласку! У вас, мабуть, якінебудь
діла є; ви на нас не звертайте уваги.
Я з Домною Пантелеївною поговорю.
(Сідає біля стола. Нєгіна і Смєль
ська говорять пошепки).
Нєгіна (до Смєльської). От що,
Ніно...
Смєльська. Невже?
Нєгіна. Так. Не знаю, що й ро
бити.
Смєльська. Як же бути ? Та
ти б... (Говорить пошепки).
Домна Пантелеївна. Та що
ви, справді, шепочетесь? Хіба це
чемно ?
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Велікатов. Не заважайте їм!
У кожного свої діла.
Домна Пантелеївна. Які діла!
Все дурниці. Адже я знаю, про що
говорять. Про ганчірки. Ось у них
діла ото які!
Велікатов. Для нас з вами ган
чірки—дурниці, а для них — важливе
діло.
Домна Пантелеївна. Платтячка
нема для бенефісту, та й грошей ото.
Велікатов. Ну, от бачите! А ви
кажете, що дурниці. (Глянувши у
вікно). Курочки ото ваші?
Домна Пантелеївна. Які?
Велікатов. А он кохінхінські.
Домна Пантелеївна. Ні, де вже
нам кохетинських розводити! Були
дві гілянки, та дві шпанки, а півень
руський; орел, а не півень,—та всіх
порозкрадали.
Велікатов. А ви любите куро
чок ото, Домно Пантелеївно?
Домна Пантелеївна.Страх,ба
течку, всяку птицю люблю.
Входить Мелузов.

ЯВА VIII

Нєгіна, Смєльська, Домна Панте
леївна, Велікатов і Мелузов.
і

Нєгіна (до Велікатова). Дозвольте
вас познайомити! Петро Єгорович
Мелузов. Іван Семенович Велікатов.
Смєльська. Ах, чи знаєте, Іване
Семеновичу, адже Петро Єгорович—
студент; він жених Сашин.
Велікатов (подаючируку). Дуже
приємно з вами познайомитися.
Мелузов. Що ж тут приємного
для вас? Адже це фраза. Ну, познайо
мились, то й будемо знайомі. От і все.
Велікатов (шанобливо). Цілко
вита правда: дуже багато говорять
порожніх фраз, я з вами згоден; але
те, що я сказав, вибачте, не фраза.
Мені приємно, що артистки виходять
ва порядних людей.
Мелузов. Так, коли так... дякую
вам! (Підходить і гаряче стискає
руку Велікатову).
Нєгіна. Ходімо, Ніно, я тобі по
кажу плаття! Подивись, чи можна
з нього зробити щонебудь! (До Ве
лікатова). Вибачте, що ми вас зали
шаємо! Але я знаю, що вам не буде

нудно: ви будете говорити з освіче
ною людиною, це не те, що з нами.
Матінко, ходімо! Відімкніть шафу!
Виходять: Нєгіна, Смєльська 1 Домна
Пантелеївна.
Я В А IX
Велікатов 1 Мелузов.

Велікатов (помітивши на столі
книги). Книжки і зшитки.
Мелузов. Так, учимось потроху.
Велікатов. І успіхи є?
Мелузов. Деякі, так би мовити,
відносні.
Велікатов. І того досить. Часу
в Олександри Миколаївни обмаль:
трохи не кожного дня нова п’єса,
треба й рольку приготувати, 1 про
костюм подумати. Не знаю, як ви
гадаєте, а мені здається, що це до
сить важко: учити ролі і граматику
разом.
Мелузов. Так, зручностей вели
ких не являє.
Велікатов. Принаймні, є праг
нення, є бажання, і то вже велике
діло. Честь вам і слава.
Мелузов. Та за що ж слава ото,
наприклад?
' Вел ікатов. За благородні наміри.
Кому ж на думку спаде актрису гра
матики вчити ?
Мелузов. Та ви, може, смієтесь?
Велікатов. Ніскільки, помилуйте,
я ніколи собі не дозволю. Я дуже
люблю молодих людей.
Мелузов. Нібито?
Велікатов. Дуже люблю їх слу
хати ... це освіжає душу. Такі благо
родні, високі задуми... аж заздрісно.
Мелузов. Чому ж тут заздрити ?
Хто ж вам заважає мати благородні
високі задуми?
Велікатов. Ні, де вже нам, помилуйтеї Нас життьова проза здолала.
І радий би в рай, та гріхи не пу
скають.
Мелузов. Які ж гріхи у вас є?
Велікатов. Тяжкі. Практичні мір
кування, матеріальні розрахунки —
ось наші гріхи. Завжди обертаєшся
в сфері можливого, досяжного; ну,
душа й дрібніє, уже високі, благо
родні задуми і не спадають на думку.
Мелузов. Та що ви звете благо
родними задумами?

ТАЛАНТИ
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Велікатов. А такі задуми, в яких
дуже багато благородства і дуже мало
шансів на успіх.
Входять: Н є г і н а, Смєльська і Домна
Пантелеївна.

ЯВАХ
Велікатов, Мелузов, Нєгін а, Смєль
ська 1 Домна Пантелеївна.

Смєльська (до Нєгіної). Все це,
серце моє, непридатне.
Нєгіна. Я й сама бачу. Нове ро
бити—буде дуже дорого.
Смєльська. Та як же бути ото?
Адже не можна ж’... Поїдемо, Іване
Семеновичу!
Велікатов. До ваших послуг.
(Подає руку Нєгіній). Маю за честь
кланятися.
Нєгіна. Які у вас коні! От би про
кататися якнебудь!
Велікатов. Коли вам завгодно,
звеліть тільки. (Подає руку Мелузову,
потім Домні Пантелеївні). Домно
Пантелеївно, моє шанування І А як ви
на мою тітоньку схожі!
Домна Пантелеївна. Та невже?
Велікатов. Адже це дивно... така
схожість... Трохи не назвав вас ті
тонькою.
Домна Пантелеївна. То й зо
віть... За чим діло стало?
Смєльська. Ну, їдьмо! Прощай,
Саша! Прощайте! (Кланяється всім).
Велікатов (до Домни Пантелеївни). До побачення, тітонько!
Виходять Смєльська і Велікатов.
Домиа Пантелеївна проводить їх
до дверей.

Домна Пантелеївна. Ах, про
курат! (До Нєгіної). А ти кажеш, він
гордий І Ніяк не гордий! Вже куди
ще обіхідливіший. (Виходить).
ЯВА XI

Нєгіна і Мелузов.

Нєгіна (біля вікна). Як покотили !
Яка розкіш! Щаслива ця Ніна; от ха
рактер завидний. (Мелузов обіймає
її). Ах, ведмежі обійми!.. Смерть, не
люблю. Ні, Петя, облиш мене!
Мелузов. Саша, та я ж від тебе
ще ніякої ласки не зазнав. Гарні же
них з на{еченою!
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Нєгіна. Потім, Петю, потім. Дай
мені трохи заспокоїтись! Мені тепер
не до того.
Мелузов. А вже коли не до того,
то давай учитися!
Нєгіна. Яка там наука! У мене
бенефіс з думки не сходить; плаття
нема, ось моя біда.
Мелузов. Не про плаття ж ми
будемо говорити, це не мій предмет;
у цій справі я на викладача не здат
ний.
Нєгіна. Ох, мені тепер не викла
дання потрібне, а гроші.
Мелузов. Ну, і в цій справі я теж
швах. Ось дістану посаду, запряжусь
тоді будемо жити в достатку. Ну
що ж ми будемо робити? А ось що
Саша: давай візьмемося за сповідь!
Нєгіна. Ах, мені завжди це якось
незручно І
Мелузов. Ти мене соромишся?
Нєгіна. Ні, а якось важко... не
приємно.
Мелузов. Треба перемогти в собі
це неприємне почуття. Адже ти мене
просила навчити тебе жити; ну, як же
я буду тебе вчити, не лекції ж чи
тати? А от ти мені кажеш, що ти
почувала, говорила й робила; а я тобі
кажу, як треба почувати, говорити
й робити. Так ти потроху удоскона
люєшся, і згодом будеш...
Нєгіна. Що., буду, любий мій?
Мелузов. Будеш зовсім хорошою
жінкою, такою, як треба, як це тепер
вимагають від вашого брата.
Нєгіна. Так, я тобі вдячна. Я вже
й так багато кращою стала, я сама
це почуваю... А все тобі завдячую,
голубчику... Ну, будь ласка.
Мелузов (сідає біля столу). Сі
дай зо мною поруч!
Нєгіна (сідає коло нього, Мелу
зов обіймає її одною рукою). Ну, от
слухай! Сьогодні ранком заїздив до
мене князь Дулебов. Казав, що в мене
квартира погана, що так жити непри
стойно, ну, я трохи образилася, ска
зала, що коли моя квартира йому не
подобається, то ніхто його не при
мушує бувати тут.
Мелузов. Молодець, Саша!
Далі І
Нєгіна. Далі, запропрнував мені
переїхати на іншу квартиру, на гарну.
Мелузов. Навіщо це йому?
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Не гін а. А на те, що в нього дуже
багато ніжності в душі, і що йому,
бачиш ти, голубити нікого.
Мелузов (регочеться}. От сило
гізм несподіваний! Через те, що мені
голубити нікого, а голубити треба,
то ця квартира погана і ви повинні
переїхати на нову квартиру. (Рего
четься). Ой та князь! Прислужився.
Н е гі н а. Ти от смієшся, тобі весело,
а я розплакалась.
Мелузов. Так і треба: мені смі
ятися, а тобі плакати.
Не гін а. Та чому ж це?
'Мелузов. Та ти подумай! Якби
«ід таких розмов тобі дуже весело
■було, а я б заплакав, чи гарно б це
було?
Н є г і н а (подумавши). Так, уже це
було б дуже негарно. Ах,ти, головка!
(Гладить його по голові). Скажи мені,
Петю, чого ти такий розумний?
Мелузов. Розумний, чи ні, це ще
хто знає; але що я розумніший за
багатьох вас, в цьому нема сумніву.
І розумніший через те, що я більше
думаю, ніж говорю; а ви більше
говорите, ніж думаєте.
Н є г і н а. Ну, тепер уже я тобі
скажу найтаємнішу річ... Тільки ти,
будь ласка, не сердься! Це вже наш
порок жіночий. Я сьогодні поза
здрила.
Мелузов. Кому ти можеш за
здрити, люба моя ? В чому ?
Нєгіна. Та тільки ти не сердься!
Смєльській... що вона так весело
живе, катається такими кіньми. По
гано, знаю, що погано.
Мелузов. Заздрість та ревнощі —
небезпечні почуття: мужчини це зна
ють добре і користуються вашою
вадою. Через заздрість та через рев
нощі жінка багато поганого здатна
натворити.
Нєгіна. Знаю, знаю, бачила при
клади. Мені то це на хвилину на
думку спало, я потім схаменулась.
Мелузов. Потрібно вже щонебудь
■одно, Саша. Ми з тобою хочемо чес
ним, трудовим життям жити, то чи
про коней нам думати!
Нєгіна. Так, певна річ! Адже
і в трудовім житті є свої приємності,
Петю? Адже бувають?
Мелузов. Ще б пакі
Нєгіна. Ти в нас пообідай! По

обіді я тобі роль почитаю, так і про
ведемо цілий день вкупі. Будемо
звикати до тихого, сімейного життя.
Мелузов. Чудової
Нєгіна (прислухаючись). Це що
таке? Під’їхав хтось.
Входить Смєльська з двома
в руках.

пакунками

Я В А XII
Нєгіна, Мелузов і Смєльська.

Смєльська. Ось, Саша, на 1 (По
дає один пакунок). Це Іван Семено
вич купив нам на плаття. Це тобі,
а це мені. (Розгортають і роздивля
ються обидва шматки).
Мелузов. Та яке ж він має право
робити подарунки Олександрі Мико
лаївні?
Смєльська. Ах, облиште, будь
ласка, ваші мудрування! Ваша філо
софія тепер не до речі. Це зовсім не
подарунок, це він їй за білет на бе
нефіс.
Мелузов. А вам за що?
Смєльська. А вам яке діло? За
те, що любить мене.
Нєгіна. Саме те, що мені треба,
Ніно. Ах, як мило!
Смєльська. Адже я вибирала;
вже я знаю, чого тобі треба. Ну,
їдьмо, Саша, їдьмо скоріш.
Нєгіна. Куди?
Смєльська. Кататись, я кіньми
Івана Семеновича, а потім обідати на
вокзал. Він кликав усю трупу, хоче
попрощатися з усіма; він скоро від’їж
джає.
Нєгіна (задумливо). Справді, не
знаю.
Смєльська. Та що ти, помилуй!
Про що тут думати? Хіба відмовитися
можна? Повинна ж ти подякувати
йому.
Мелузов. Дуже цікаво, що ви
зробите в цьому випадку?
Нєгіна. Знаєте що, Петре Єгоровичу? Я думаю, що мені треба їхати,
а то нечемно. Можна підбурити проти
себе всю публіку: князь уже сер
диться, та й Велікатов може обра
зитися.
Мелузов. А коли ж ми будемо
до тихого, сімейного життя звикати?
Смєльська. Це вже після бене
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фісу, Петре Егоровичу. Чи тепер час
про сімейне життя думати? Це аж
смішно. Ще сімейне ото життя встигне
набриднути; а тепер треба користу
ватися з нагоди.
Нєгіна {рішуче). Ні, Петре Егоро
вичу, я поїду. Справді, відмовлятися
негарно.
Мелузов. Це як вам завгодно;
це ваше діло.
Нєгіна. Тут не в тому річ, чи
завгодно мені; може, мені й не за
вгодно; а потрібно їхати; звичайно,
потрібно, і міркувати нічого.
Мелузов. То й їдьтеї
Смєльська. Збирайся, збирайся!
Нєгіна. Я зараз. {Виходить за
перегородку з пакунком).
Смєльська. Ви чи не ревнува
ти надумались? То заспокойтеся, він
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через день їде, та я й не віддам його
Саші.
Мелузов. „Не віддам“. Ви мені
вибачте, я таких стосунків між муж
чинами й жінками не розумію.
Смєльська. Та де ж іще вам
розуміти 1 Адже ви життя зовсім не
знаєте. А ось поживіть між нами, то
навчитеся все розуміти. {Входить
Нєгіна одягнена). Ну, їдьмо! Про
щайте! {Виходить).
Нєгіна. Петю, ти приходь уве
чері; ми будемо вчитися; я буду
розумною; я буду тебе слухатися
завжди у всьому, а тепер вибач
мені! Ну, прости, любий! {Цілує його
і вибігає).
Мелузов {насунувши капелюха).
Гмі {Подумавши). Вирушимо до дво
рів! Нічого не поробиш.

ДІЯ ДРУГА
Міський сад. Праворуч від акторів задній ріг театра (дерев’яного) з вхідними дверима на
сцену; ближче до авансцени садова лавка; ліворуч, на першому плані, під деревами, лавка
й стіл;’в глибині під деревами столики й садові меблі.
ЯВА І
Трагік сидить біля стола, опустивши голову
на руки ; з театра виходить Нароков.

Трагік. Мартине, антракт?
Нароков. Антракт. А ти вже знов
„За Уралом за рікою“?
Трагік. Де мій Вася? Де мій
Вася?
Нароков. А я звідки знаю.
Трагік. Мартине, ходи сюди!
Нароков {підходячи).Ну,прийшов
сюди, ну, що?
Трагік. Гроші є?
Нароков. Ні крейцера.
Трагік. Мартине... для друга!
Велике це слово!
Нароков. Pas un son; хоч виверни
кишені.
Трагік. Погано.
Нароков. Нащо гірше.
Трагік {похитавши головою).
О, люди, люди!.. (Мовчанка). Мартине!
Нароков. Чого ще?
Трагік. Позич, піди!
Нароков. У кого скажете? Кре
дит бо в нас з тобою невеликий.
Трагік. О, люди, люди!
Нароков. Так, уже дійсно „о, люди,
люди!“

Трагік. І ти, Мартине, почав рем
ствувати ?
Нароков. Якась гидка, дияволь
ська інтрига затівається.
Трагік (грізно). Інтрига? Де?
Проти кого?
Нароков. Проти Олександри Ми
колаївни.
Трагік (ще грізніше). Хто він?
Де він? Скажи йому від мене, що
він зо мною буде мати діло, з Ерастом Громіловйм!
Нароков. Нічого ти не зробиш.
Замовчи! Не дратуй мене! Я й так
стурбований, а ти галасуєш без ладу.
Мука мені з вами! У всіх у вас і ба
гато зайвого, і багато не вистачає.
Я змучився, дивлячись на вас. У ко
міків багато зайвого комізму, а в тебе
багато зайвого трагізму; а не вистачає
у вас грації... грації, міри. А міра ото
і є мистецтво... Ви не актори, ви
страшила горобині.
Трагік. Ні, Мартине, я благо
родний... Ах, який я благородний!
Одно, брат Мартин, прикро, що бла
городний ото я тільки в п’яному
стані... (Опускає голову і трагічно
ридає).
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Нароков. Ну, і блазень, ну, і бла
зень.
Трагік. Мартине! Кажуть, що ти
божевільний; скажи мені, правда це,
чи ні?
Нароков. Правда, я погоджуюсь;
але тільки з одною умовою; якщо
ви всі тут розумні, то я божевільний,
я тоді сперечатися не буду.
Трагік. Знаєш, Мартине, на що
ми з тобою схожі?
Нароков. На що?
Трагік. Ти знаєш Ліра?
Н а р о к о в. Знаю.
Трагік. То пам’ятаєш, там, у лісі,
під час бурі... Я—Лір, а ти—мій бла
зень.
Нароков. Ні, не помиляйся, Лірів
нема між нами; а хто з нас блазень,
це я даю на волю тобі самому до
гадатися.
З театру виходить Н е г і я а,

ЯВА II
Трагік, Нароков 1 Нєгіна.

Не гін а. Що ж це таке, Мартине
Прокоповичу? Що вони зо мною
роблять?
Нароков (хапаючись за голову).
Не знаю, не знаю, не питайте мене.
Нєгіна. Адже це прикро до сліз.
Нароков. О, не плачте; вони не
варті ваших сліз. Ви білий голуб
серед чорної зграї круків, от вони
й клюють вас. Білість, чистота ваша
їм прикра.
Нєгіна (крізь сльози). Послухайте
Мартине Прокоповичу, адже при вас,
при вас, пам’ятаєте, він обіцяв дати
мені зіграти перед бенефісом. Я че
каю, я цілий тиждень не грала, сьо
годні останній спектакль перед бене
фісом; а він, гидотник, що ж робить?
Призначає „Фру - фру“1 із Смєльською.
Нароков. Кинжал в груди по
держално!
Нєгіна. Влаштовують їй овації
напередодні мого бенефісу, підносять
букети; а мене публіка'забула зовсім.
Який же в мене може бути збір?
Трагік. Офеліє, відійди од людей!
Нєгіна. Я почала йому говорити,
він тільки жартує та сміється у вічі.

Нароков. Дерево він у нас, дерево,
дуб, осика.
Трагік. Офеліє, рідійди од людей 1
Нєгіна. Мартине Прокоповичу,
ви тільки один мене любите.
Н а р о к о в. О, так, більше за життя,
більше за світ!
Нєгіна. Я вас розумію і сама
люблю.
Нароков. Розумієте, любите? Ну,
от я й щасливий, так, так. (Стиха
сміється). Як дитина щасливий.
Нєгіна. Мартине Прокоповичу,
зробіть послугу, пошукайте Петра
Єгоровича; скажіть йому, щоб він до
мене на сцену прийшов.
Нароков. Я такий щасливий, що
з приємністю покличу і приведу до
вас вашого коханця.
Нєгіна. Він жених, Мартине Про
коповичу, а не коханець.
Нароков. Все одно, все одно,
голубе мій сизий! Жених, муж; але
якщо ви його кохаєте, то він ваш
коханець. Але я йому не заздрю, я
сам щасливий.
Нєгіна. Та зайдіть в касу, дові
дайтесь, чи беруть на мій бенефіс.
Я підожду вас в уборній; будемо чай
пити. (Нароков виходить).
Трагік. Коли з ромом, то й я буду.
Нєгіна. Ні, без рому. (Іде на
сцену).
Трагік. Де мій Вася? Де мій
Вася? (Іде в глибину саду).
Входять: князь Дулебов 1 Мигає в.
ЯВА III

Дулебов іМигаев.

Дулебов. Нєгіна нам не підхо
дить, кажу я вам. Ви повинні дого
джати публіці, світській, а не райку.
Ну, а нам вона не до смаку, надто
проста, ні манер, ні тону.
Ми гає в. Гардеробу не має гар
ного, а талант великий.
Дулебов. Ну, талант І Багато ви,
мій любий, розумієте!
М и г а є в. Дійсно, ваше сіятельство,
я розумію не дуже багато, алеж ми
дивимося... пробачте, ваше сіятель
ство, по кишені: робить збори ве
ликі, то й талант.
Дулебов. Ну, так, звичайно; ви
1 ,Ф р у - ф р у"—комедія французького пись
матеріалісти.
менника Мельяка.
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М и г а є в. Цілком справедливо збо
сказати, ваше сіятельство, ми
матеріалісти.
Д у л є б о в.' Ви не розумієте цього...
тонкого... як це сказати... цього шику.
Мигаєв. Не розуміємо, ваше
сіятельство. Але дозвольте вам допо
вісти, я минулого року виписав зна
менитість з шиком на великосвітські
ролі...
Дулебов. Ну, що ж?
Мигаєв. Збитки, ваше сіятель
ство. Ні краси, ні радості.
Дулебов. Краси не було? Ну,
як це можна сказати, як можна до
зволити собі сказати, що краси не
було?
Мигаєв. Пробачте, ваше сіятель
ство. Краса, дійсно, була: бувало,
коли вона одягається, то вся трупа
біля уборної, хто крізь двері, хто
в щілини. Адже у нас уборні про
зорі, ажур збудовані.
Дулебов (регоче). Ха, ха, ха І От
бачите! Ну, і радість теж.
Мигаєв. Так точно, і радість
була... для вашого сіятельства, а для
мене горе.
Дулебов. Ха, ха, ха! Ти калам
бурист.
Мигаєв. Не можна ж без цього,
всього є потрошку, а то пропадеш;
наше звання таке, ваше сіятельство.
Дулебов. Ти б водевілі писав.
Вибачте, я вам кажу „ти“... Але це
тільки ознака прихильності, мій любий.
Мигаєв. А за що ж ми й б’ємось,
як не за прихильність. Тільки оща
сливте, ваше сіятельство... А там чи
„ти“, чи „ви“—це зовсім однаково.
Дулебов. Ні, навіщо ж! Я чем
ний, я завжди делікатний. То чому ж
ви водевілів не пишете?
Мигаєв. Пробував, ваше сіятель
ство.
Дулебов. Ну, що ж?
Мигаєв. Театрально - літератур
ний комітет не ухвалює.
Дулебов. Дивно. Чого ж так?
Мигаєв. Не можу знати, ваше
сіятельство.
Дулебов. А ви другого разу,
коли напишете, то скажіть мені.
Я вам зараз... у мене там. Ну, та
що тут. Тільки скажіть.
Мигаєв. Слухаю, ваше сіятель
ство.
лили
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Дулебов. А я вже це зараз!..
У мене там... Ну, та що говорити,
тільки скажіть... А я вам, замість
Нєгіної, випишу актрису справжню;
і з себе (розводить руками) вже,
будьте спокійнії Пальці оближете.
Мигаєв. Пальці облизати, це ні
чого, це ще можна стерпіти, не до
велося б кулаком сліз утирати, ваше
сіятельство 1
Дулебов. Ха, ха, ха! Ви калам
бурист! Ні, справді, пишіть водевілі,
пишіть, я раджу. А актриса, я вам
кажу, розкіш.
Мигаєв. Ціна, ваше сіятельство ?
Д у л є б о в. Ну, ціна, звичайно, до
рожча.
Мигаєв. З яких же прибутків,
ваше сіятельство ? Де взяти скажете ?
І так з року в рік на них ціна росте;
а збір усе гірший та гірший. Пла
тимо утримання, на одчай душі, наче
мілійонщики. Хіба наспіл, ваше сія
тельство ?
Дулебов. Що таке „наспіл“? Як
так наспіл?
Мигаєв. Пополовині, половину
утримання ви, половину я.
Дулебов. Ха, ха, ха! Ну, хай
так... Ну, що таке Нєгіна? Яка це
перша актриса? З нею нудно, мій
любий, вона не звеселяє товариства,
вона наводить на нас смуток.
Мигаєв. Що ж робити! Вже коли
так завгодно вашому сіятельству, то
я з нею коїґгракта не поновлю.
Дулебов. Так, неодмінно.
Мигаєв. У неї контракт кінча
ється.
Дулебов. Ну, от і чудово. Вся
наша публіка буде вам вдячна.
Мигаєв. Та публіки ото вашої,
ваше сіятельство, тільки перший ряд
крісел.
Дулебов. Зате ми даємо тон.
Мигаєв. Як би не прогадати?
Дулєбов. О, ні, не турбуйтесь!
Публіка до неї збайдужніла: от по
бачите, на бенефісі в неї збору не
буде. Хочете в заклад?
Мигаєв. Сперечатися не смію.
Дулєбов. Та й не можна зо
мною сперечатись; я краще, ніж ви,
знаю публіку і розумію діло. А я таку
актрису випишу, що вона тут усіх
запалить. Ми тоді житимемо при
співуючи.
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М и г а е в. Приспівуючи ? Вовком би
не завити, ваше сіятельство.
Дулебов. Ха, ха, ха І Ні, ти ка
ламбурист, справді каламбурист. Ах,
вибачте. Це в мене, коли вже дуже
я розговорюся, в дружній розмові,
а то я взагалі делікатний... Я навіть
і з прислугою... (Виймає портсигар).
Хочеш сигару ?
Мигаев. Будь ласка, ваше сія
тельство. (Бере сигару). Дорогі?
Дулебов. Я дешевих не курю.
Мигаев. А в мене горе, ваше
сіятельство.
Дулебов. Що таке?
Мигаев. Трагік запив. Он він бро
дить по саду.
Дулебов. А паспорт у нього в по
рядку ?
Мигаев. Коли ж у них в порядку
бувають, ваше сіятельство ?
Дулебов. То можна налякати:
що, мовляв, етапом на місце прожи
вання.
Мигаев. Ні, вже лякати ото їх,
ваше сіятельство, не доводиться:
собі дорожче.
Дулебов. А що?
Мигаев. Душа в них дуже ши
рока, ваше сіятельство. Мені, каже,
хоч на Камчатку, а ти—мерзотник!
І так він це слово, ваше сіятельство,
виразно вимовить, що не до розмов,
а тільки подумаєш, як би одчепи'гись.
Дулебов. Так, в такому разі кра
ще ласкою.
Мигаев. Вже й так ласкою. Ди
вуються, ваше сіятельство, що усми
рителі до левів у клітку ходять; нас
цим не здивуєш. Я скоріше пого
джуся до лева підійти, ніж до тра
гіка, коли він не в гуморі, або п’яний.
Дулебов. Ха, ха, ха І Проте, на
гнали вони на вас страху. Я піду,
пошукаю своїх. (Виходить за театр).
Входить трагік.
ЯВА IV
Мигаев і трагік.

Мигаев (подає сигару). Хочеш
сигару?
Трагік. Копійчана? Від тебе ж
гарної не діждешся!
Мигаев. Ні, гарна, князівська.
Трагік. А чого ж сам не куриш ?
Мигаев. Тав мене свої ото кращі.
(Виймає срібний портсигар).

Трагік. Он який портсигар у тебе,
а кажеш, грошей нема.
Мигаев. Та, дивак ти, давно б я
його заставив, та не можна—дарова
ний, на знак пам’яті, як ока його
бережу. Бачиш напис: „Гаврилові
Петровичу Мигаєву від публіки“.
Трагік. Ефіоп 1
Мигаев. Говори з тобою, коли
ти резонів не розумієш. Он публіка;
мабуть, акт закінчився. (Виходить).
Трагік(у<шд йому). Ефіоп! (Сідає
біля столу). О, люди, люди! (Опус
кає голову на руки).
Входять; Д у л е б о в, Велікатов,
Б а к 1 н 1 Вася

ЯВА V
Трагік, Дулебов, Велікатов,
Б а кі н 1 Вася.

Бакін. Це чудово; так їх і треба
вчити, потім розумніші будуть. Я в
касу заходив, питався; збору чотир
надцять карбованців.
Вася. Капітал не великий. Ще
завтра поторгують ранком та увечері;
воно й набереться.
Бакін. Сто карбованців. Більше
не буде.
Вася. І то гроші.
Бакін. Не великі. Адже, гадаю,,
і боржочки є, за ганчірочки за всякі.
Без цього актриси не живуть. (До
Васі). Вам не винна?
Вася. Ми в кредит не даємо.
Бакін. Приховуєте. Я це люблю, це
дуже приємно, коли громадська думка
так дружно виявляється. (До Велікатова). Як ви гадаєте ?
Велікатов. Цілком погоджуюсь
з вами.
Бакін. Вона в особі князя обра
зила наше громадянство; а громадян
ство платить їй за це байдужістю,
дає зрозуміти, що воно забуло про
її існування. От коли доведеться їй
зуби на полицю покласти, то й на
вчиться пристойно поводитись.
Вася. Чим же панна Нєгіна обра
зила його сіятельство?
Бак і.н. Та ви знаєте князя Іраклія
Стратоновича? Ось він!
Вася. Як же нам не знати, і хто ж
в наших палестинах не знає їх сіятельства?
Дулебов. Так, ми з ним знайомі
давно, я ще й батька його...

ТАЛАНТИ І ПОКЛОННИКИ

Б а к 1 н (Васі). Виходить, ви знаєте,
що це за людина. Це людина у висо
кій мірі поважна, це наш аристарх1,
душа нашого товариства, людина
з великим смаком, яка вміє гарно
пожити, любить мистецтво і тонко
його розуміє, опікун усіх художни
ків, артистів, а переважно артисток...
Дулебов. Чи не досить?
Б а к і н. Кожному по заслугах,
князь. І, крім того, людина щедра,
гостинна, прехороший сім’янин. Па
нове, запам’ятайте це! Це рідкість
у наш час. Ну, одно слово, людина
найповажніша з усіх поглядів. Чи
так я кажу?
Вася. Точно так.
Б а кін (до Велікатова). Здається,
тут двох думок бути не може?
Вася. Цілком з вами погоджуюсь.
Б а кін. І ця, панове, найповажніша
з усіх поглядів людина і прехороший
сім’янин забажала ощасливити своєю
прихильністю дівицю і саме Нєгіну.
Що в цьому поганого, я. вас питаю?
Він дуже чемно каже їй: „Хочете,
серденько, йти до мене на утри
мання?“ А вона зводила образитися
і розплакатися.
Дулебов. Ні, вже, Григорію Ан
тоновичу, облиште, зробіть ласку!
Б а кін.. Чому ж, князь?
Дулебов. Ви коли почнете хва
лити когонебудь, то у вас виходить,
що поважна з усіх поглядів людина
виявляється зовсім не поважною.
Б а к і н. Як вам завгодно. Я не
знаю... я завжди говорю правду. До
звольте, князь, я ще скажу трохи. Так
от, зводьте бачити, панна Нєгіна обра
зилася. їй би й на думку не спало
ображатися, принаймні своїм розумом
їй би ніяк до цього не дійти, тому
що, власне, тут для неї нема нічого
образливого. Виявляється, сторонній
вплив.
Дулебов. Так, я чув.
Бакін. У цієї панни знайшовся
напутник студент; виходить, діло
пояснюється просто.
Дулебов. І в театр пробрались.
Бакін, Знали б своє діло, різали б
собак та жаб; а то надумали актрис
*. Аристарх з Самофракії — видатний
александрійський граматик, вважався за вели
кого учителя критики. Ім'я його потім стало
загальною назвою для ученого критика.
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просвіщати. Учена пропаганда між.
актрисами—діло небезпечне; проти
неї треба вжити неодкладних заходів.
Дулебов. Певна річ.
Бакіц. Ну, як вони просвітять їх,
справді; куди ж нам тоді з князем по
дітися?
Дулебов. Ну, вже доволі: прошу
вас!
Бакін. Зводьте, я кінчив. (До Велікатова). Ви, здається, хотіли виїхати
сьогодні?
Велікатов. Не завжди можна роз
рахувати напевне. Я. дійсно, хотів
їхати сьогодні; але тепер мені тра
пляється одна операція, на яку я пер
ше не розраховував.
Бакін. Нажива манить?
Велікатов. Це діло рисковане :
можна й нажити, а дуже легко
і втратити.
Бакін. Добре б сьогодні повече
ряти разом.
Велікатов. Що ж, я не від того.
Бакін. Князь, як ви?
Дулебов. Та, хай уже, поїдемо.
Бакін. Зійдемося тут після закін
чення спектакля, та й поїдемо кудинебудь! Зараз що там 1 Дивертисмент?
” Вася. Оповідач якийсь оповідає.
Дулебов. Що ж, ходімо, посмі
ємось.
Бакін. Коли є з чого, додайте,
князь.
Баків, Дулебов і Велікатов
виходять.

Трагік. Де мій Вася?
Вася (підходячи). Тут Вася. Чоготобі?
Трагік. Де ти, братику, пропа
даєш?
В а с я. Та тобі чого треба ото від
мене; кажи скоріш!
Трагік. Чого треба? Пошани треба..
Хіба ти свого обов’язку не знаєш?
Вася. Ну, підожди трошечки; по
шаную. Аджеж довго ждав, то тро
шечки ото підождати можеш. Я піду
оповідача послухаю: всі наші там.
Ну, будь другом, не тримай мене!
Трагік. Іди І Я благородний. (Вася
виходить).
Із сцени виходять: Нєгіна, Смельська.
1 Мелузов; у вього на руці плед і накидка;
Н в г і н о ї.
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Трагік, Нєгіна, Смєльська
і Мелузов.

Смєльська. Так, Саша, твоє
становище дуже неприємне; я розу
мію; тільки я тут нічого не винна.
Ах, Саша, і я зараз у великій скруті.
Не гін а. Не може бути, яка в тебе
скрута! Я не вірю. Тобі так легко,
добре живеться на світі.
Смєльська. А от бачиш. (Одводить Нєгіну набік). До мене дуже
залицяється князь.
Не гін а. То що ж! Це вже твоє діло.
Смєльська. Звичайно, моє діло,
я це знаю; але мені й Велікатова не
хочеться випустити.
Н є г і н а (з деяким хвилюванням).
А хіба Велікатов теж до тебе зали
цяється?
Смєльська. Він чудний якийсь:
кожного дня буває в мене, виконує
всі мої бажання, а нічого не гово
рить ... Він несміливий, мабуть. Отож
бувають такі характери. Як мені те
пер зробити, вже я й не знаю. Ви
явити до князя байдужість — на
живеш ворога; а Велікатов, мабуть,
поїде завтра, і його втратиш. Залиця
тися до князя буде і невдячно з мого
боку, та й Велікатов мені куди більше
подобається.
Нєгіна. Ще чого! Звичайно...
Кому він не вподобається?
Смєльська. Ти так думаєш?
А що я взнала про нього! Адже
у нього мілійонні достатки; він тіль
ки вдає такого простого. Вже й не
знаю, що мені робити. Чи повіриш,
Саша, змучилась.
Нєгіна. Я ж нічого не розумію
в цих ділах; спитай он Петра Єгоровича.
Смєльська. Що ти 1 А він ото
що розуміє? Він буде городити свою
філософію; потрібно дуже. І ти, люба
Саша, даремно його слухаєш 1 Не слу
хай, не слухай ти його, коли добра собі
бажаєш. Він тебе тільки з пуття зби
ває. Філософія б то гарна в книжках;
а він нехай пожив би, спробував, на
нашому місці! Вже чи є щось гірше
за наше жіноче становище! Ти до
дому, то ходімо!
Нєгіна. Мені б хотілось погово
рити з Гаврилом Петровичем, я його

чекаю. (Підходить до Мелузова, який
дивиться на трагіка).
Смєльська. То й я підожду.
Трагік (підводячи голову,
Ме
лузова). Хто ти такий? Чого ти тут?
Нєгіна. Він зо мною прийшов.
Трагік. Олександро Миколаївно!..
Саша! Офелія! Чого він тут?
Н є г і н а. Це мій жених, мій учитель.
Трагік. Учитель! Чого ж він
тебе навчає?
Нєгіна. Всього доброго.
Трагік (Мелузову). Ну, ходи сюди!
(Мелузов підходить). Давай руку!..
(Мелузов подає руку). Я сам теж учи
тель, так, учитель. Чого ти на мене
дивишся? Я вчу багатого купця.
Мелузов. А чи дозволено буде
мені спитати?.. .
Трагік. Питай!
Мелузов. Чого, наприклад, ви
навчаєте ?
Трагік. Благородства.
Мелузов. Предмет серйозний.
Трагік. Я думаю, так бо... я ду
маю. Це не те, що твоя географія
яканебудь. Виходить, ми з тобою учи
телі, ну, і чуДово. З цієї нагоди хо
дімо до буфету, вип’ємо, і, звичайно,
на твій кошт.
Мелузов. Ні, вже вибачте! На
цьому полі я вам не товариш, я не п’ю.
Трагік. Саша, Саша І Олександро !
До нас, до артистів, у храм муз, кого
ти водиш з собою ?
Мелузов. Та ходімо! Ви будете
пити вино, а я склянку води вип’ю.
Трагік. Забирайся ти ік чорту!
Заберіть його І (Опускає голову).
мій Вася ?
Входять: Дулебов, Велікатов, Б а к 1 я,
Вася; за ними лакей з буфету з пляшкою
портвейну й чарками, кілька осіб з публіки,
які залишаються в глибині сцени.

ЯВА VII
Дулебов сідає на лавці з правого боку, з
ним поруч сідають: Смєльська, недалеко
від них Мелузов і Нєгіна; до них під
ходять з лівого боку Велікатов і Бакін.
Трагік сидить як і раніш, до нього підхо
дить В а с я і лакей з буфету, ставить пляшку
й чарки на стіл і одходить набік. Публіка де
яка стоїть, а деяка сідає за столики в гли
бині. Потім М и г а е в.

Вася (до трагіка, наливаючи чарку
вина). Найпокірніше прошу, будьте
ласкаві!

ТАЛАНТИ І

Трагік. Не проси, і так вип’ю.
Навіщо багато слів: „найпокірніше
прошу, будьте ласкаві 1“ Скажи : пий І
Бачиш, як просто—тільки одно слово;
а яка думка глибока.
З театра виходить М и г а е в.

Нєгіна. Гаврило Петровичу, будь
ласка, йдіть сюди І
Ми гає в (підходячи, до Нєгіної).
Чого ви зволите?'
Нєгіна. На сцені ви все тікали від
мене; я хочу тепер поговорити з
вами тут, при сторонніх людях.
Мелузов. Так, цікаво буде ви
слухати від вас мотиви ваших вчин
ків.
Мига є в. Яких вчинків?.
Мелузов. Ви призначили бенефіс
Олександри Миколаївни аж напри
кінці ярмарку.
М и г а є в. Найкращий час. За кон
трактом я зобов’язаний дати бенефіс
панні Нєгіній під час ярмарку ; але
там не сказано, на початку, чи на
прикінці; це вже моє діло.
Мелузов. Ви стоїте на грунті
закону; це я розумію. Але, крім за
кону, існують ще для людини мо
ральні обов’язки.
Мигаєв. Це які ж такі, ідо чого
вся ця розмова ?
Мелузов. А от послухайте: ви
одклали бенефіс до останнього дня,
пізно випустили афіші і не дали
Олександрі Миколаївні зіграти перед
бенефісом. Це ваші вчинки.
Мигаєв. Точно так.
Мелузов. Але Олександра Ми
колаївна цього не заслужила, бо про
тягом ярмарку давала вай завжди
повні збори, чого інші не робили. От
і потрудіться виправдати свою пове
дінку.
Трагік. Ефіоп і
Мигаєв. Скільки мені відомо, ви
у нас в театрі не служите ; а сторон
нім я про свої діла звіту не даю.
Дулебов. Звичайно. Що за до
пит ? Він хазяїн в театрі, він робить
відповідно до своїх розрахунків і ви
годи.
Мелузов. А проте такі вчинки
звуться непристойними, і пан, який
дозволяє собі так робити, не має
права вважати себе за чесну людину.
Про що я й маю честь оповістити
23. О. Островський
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вас перед публікою. І після цього ми
вважаємо себе за. задоволених.
Мигаєв. Як вам завгодно, як вам
завгодно, мені все одно. У публіки
смаки неоднакові, всім не догодиш :
вам мої вчинки не подобаються, а
князь їх похваляє.
М е л у З О В. Яке мені діло до князя і
Моральні закони для всіх однакові.
Мигаєв підходить до князя.

Бакін. Ото охота людям даремно
витрачати красномовство, проповіду
вати Мигаєву про чесність 1 Це вже
надто наївно. Чесність він давно вва
жає за забобони, 1 для нього різниці
між чесним і безчесним вчинком нема,
поки його не побили. А от ляпасів
зо два зо три влетить, тоді він заду
мається : мабуть, мовляв, я якунебудь
мерзотність зробив, коли мене б’ють.
Трагік. Та і влетить, і діждеться,
це вже я йому давно пророкую.
Мигаєв (підійшовша до Нєгіної).
Значить, ви, панно Нєгіна, зволите
бути на мене в претензії ?
Нєгіна. Звичайно. І ви ще пи
таєте ?
Мигаєв. В такому разі, що ж вас
примушує служити в мене ? Контракт
ваш закінчується.
Нєгіна. Так, алеж ви сами про
сили, щоб я його поновила.
Мигаєв. Пробачте, передумав. За
вимогою публіки повинен на ваше
місце запросити іншу артистку.
Нєгіна стоїть здивована.

Трагік. Офеліє, відійди від лю
дей!
Нєгіна. Ви повинні були попере
дити мене заздалегідь; у мене, були
запрошення від інших антрепренерів ;
я всім відмовляла, я вірила вашому
слову.
Мигаєв. Словам ото ви даремно
вірите. Ми за кожне слово відпові
дати ніяк не можемо,—ми залежимо
від публіки і повинні виконувати її
бажання.
Нєгіна. Куди ж мені тепер, я й
не знаю; ви мене поставили в таке
становище...
Мигаєв. Пробачте. З іншою б
артисткою я так і не зробив; але ви
такий , талант, для вас ніякої шкоди
не буде, вас скрізь приймуть з радістю.
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Нєгіна {крізь сльози). Ви ще й
смієтеся з мене... Та добре ще, що
ви мені це сказали напередодні мого
бенефісу... Я завтра попрощаюся з
публікою... яка мене так любить...
Треба надрукувати, що я граю остан
ній раз.
В а с я. Ми й без афіші скрізь роз
дзвонимо.
Не гін а (Велікатову). Ви, Іване
Семеновичу, не поїдете до завтра?
Велікатов. Ні, ще не поїду.
Н є г і н а. Отже, ви будете в театрі ?
Велікатов. Неодмінно.
Ба кін. Тільки ви цього на свій
рахунок не беріть: він зостається не
для вашого бенефісу, в нього ще
не скінчені діла—є на увазі якась опе
рація.
Велікатов. Дійсно є.Ця операція
не секрет, панове; я не ховатиму од
вас; я хочу купити бенефіс у Оле
ксандри Миколаївни. Може й наживу
щонебудь.
Не гін а. Як? Ви хочете купити
мій бенефіс? Ви не жартуєте? Це
ще нова образа, нове глузування з
мене ?
Велікатов. Ні трохи не жартую.
Як ви ціните ваш бенефіс, що ви хо
тіли б одержати за нього?
Нєгіна. Я його ніяк не ціню; він
нічого не вартий. Дай боже, щоб
збитку не було.
Вася. Даремно зводите турбува
тися : ваш бенефіс навіть дуже можна
купити.
Велікатов. Скільки може одер
жати бенефіціант, коли театр повний
і ц ни великі? Аджеж брав хтонебудь дуже гарні бенефіси?
Трагік (ударяючи кулаком по
столу). ЯВ а с я. Ми з ним на початку яр
марку триста п’ятдесят карбованців
узяли.
Велікатов. Згодні ви одержати
триста п’ятдесят карбованців?
Нєгіна. Я не можу; це дуже ба
гато, це подарунок... Я не хочу одер
жувати подарунків, це проти моїх
правил.
В е л і к а т о в. Як приємно чути такі
слова від молодої артистки! Одразу
видно, що у вас є гарний керівник,
людина з чесними, благородними пе
реконаннями.

Вася. Та зовсім не дорого. Оле
ксандре Миколаївно, помилуйте! Вже
коли Іван Семенович беруться за це
діло, то у вас завтра увесь ярмарок
буде. Я п’ятдесят карбованчиків на
кину; зводите взяти чотириста кар
бованців?
Велікатов. Ні, вибачте, я не по
ступлюся, я пропоную Олександрі Ми
колаївні п’ятсот карбованців.
Вася. Годі, Далі не піду; ціна
справжня.
Нєгіна. Та що ви робите, па
нове? Адже в мене бенефіс половин
ний, та ще витрати.
Вася. Збитку не матимемо; люди
комерційні; завтра на одинадцяту
годину ні одного квитка не зоста
неться. (До Велікатова). Дозвольте
в долю пристати 1 Будь ласка, два
бель-етажі і дюжину крісел!
Велікатов. Візьміть у касира,
та скажіть йому, щоб він гроші за
квитки, які продав, і всі квитки, що
зосталися, виключаючи верхні, приніс
мені зараз таки. Я тут підожду.
Вася. Добре, я скажу. Зводьте
одержати за два бель-етажі і два
надцять крісел. (Віддає гроші).
Велікатов (беручи гроші). Тут
сто карбованців.
Вася. Так точно, розрахувались.
Дозвольте, тут наших є чоловіка з
чотири, то, може, знайдуться охочі;
я зараз побіжу. (Іде в глибину сцени).
Велікатов. Я ще не одержав ва
шої згоди, Олександро Миколаївно.
Нєгіна (до Мелузова). Як мені зро
бити, Петре Єгоровичу? Я не знаю;
як ви скажете, так я й зроблю.
Мелу'зов. Я й не знаю; я в та
ких справах не компетентний. Поки
що, здається, все в законних формах.
Погоджуйтесь.
Нєгіна (до Велікатова). Я зго
джуюсь, дякую вам.
Велікатов. Дякувати нема за що,
я наживу гроші; я повинен вас дя
кувати.
М и г а є в (до Дулєбова). А ми, ваше
сіятельство, в заклад пропонували.
Дулебов. Ну, хто ж міг чекати?
Це зовсім особливий випадок.
Б а к і н (до Велікатова). Мені квиточок зоставте І Цікаве це буде видо
вище.
Вася повертається.
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Вас я. Квитки й гроші касир зараз
принесе, тільки касу облічить. Я ще
взяв десять крісел по п’ять карбо
ванців. Зводьте одержати. (Віддає Велікатову 50 карбованців).
В е л і к а т о в. Чи не дорого це ?
Вас я. Ніяк не дорого; зараз чо
тири квитки по п’ять карбованців
продав, а завтра в мене піде перший
ряд по десять, та на подарунок беру
по десять карбованців з рила.
Дулебов. Це вже треба бути
зовсім дурнем, щоб в провінціальному
театрі платити по десять карбованців
за крісло.
В а с я. Та вже в першому ото ряду,
ваше сіятельство, в касира тільки
одно місце зосталось.
Дулебов. В такому разі, Іване
Семеновичу, залишіть його за мною.
Велікатов. За десять карбован
ців, князь?
Дулебов. Що ж робити, коли
всі збожеволіли.
В а ся. Ну, Гаврило Петровичу, за
кривай крамничку! Як Олександра
Миколаївна виїде, тобі більше не тор
гувати 1" Годі І Калачем в театр не
заманиш. Так ти і чекай І
Не гін а. Дайте мені пальто, Петре
Сгоровичу 1 До побачення, панове І
Дякую вам 1 Ви мене звеселили, а вже
я плакати збиралась; справді, па
нове, так прикро, так прикро...

бив благородно, то треба тебе поздо
ровити, братику.
В а с я. Так давно б ти сказав. Слуга,
пляшку шампанського!
Негіна. Прощайте, панове!
Велікатов. Дозвольте вам запро
понувати мою коляску.
Смельська. Пропонуючи коляску,
і себе, звичайно, за провожатого?
Велікатов. Ні, навіщо ж, Оле
ксандра Миколаївна поїде з своїм
женихом. (До Мелузова). До речі, вже
й вас кучер завезе додому; а по
тім ви його пришліть.
Мелузов. Про мене ото ваші тур
боти я вважаю, вибачте, за зайві.
(Закутується пледом. Велікатов
йому допомагає). Ви даремно турбу
єтеся, я звик обходитися без чужої
допомоги. Це мій принцип.
Велікатов. Але його важко до
держати: без взаємної допомоги люди
не обходяться.
Нєгіна (до Велікатова). Ви така
благородна людина, така делікатна...
Я вам така вдячна, я не знаю, як
і сказати... Я вас поцілую завтра.
Велікатов. Дуже буду щасливий.
Смельська. Завтра? Це довго
ждати. (До Дулєбова). Князь, а я вас
поцілую сьогодні, зараз.
Дулебов. Радий служити, моя
розкіш. Розпоряджайтеся мною, як
хочете!

Мелузов подає їй пальто, Негіна одягає
його.

Смельська цілує Дулєбова.

Трагік. Васю, замовляй шампан
ського!
В ас я. Та хіба треба?
Трагік. А як же, чудак: ти зро-

Негіна.
прощайте!
лунки).
Трагік.
м’яни мене

Ну, прощайте, панове,
(Посилає рукою поці
Офелія! О, німфа! спо
в твоїх святих молитвах!

ДІЯ ТРЕТЯ
Декорація першої дії. Вечір, на столі дві свічки.

Домна Пантелеївна. Ні ще,
не
зовсім, з півгодини ще буде. Я на
Мотря, потім Домна Пантелеївна.
вмисне раніше; треба чай приготу
вати. Саша приїде, то щоб їй не
Мотря (коло дверей). Хто там?
дожидатися. Самовар ото в тебе го
За сценою голос Домни Пантелеївни:. товий ?
„Це яи.
Мотря. Розвела, дивись, зашумить
Мотря. Зараз відчиняю. (Входить скоро.
Домна Пантелеївна). Кіатра ото ро
Домна Пантелеївна. А зашу
зійшлася?
мить, то прикрий.
ЯВА І
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Мотря. Нащо його прикривати
ото! Наш самовар і зашумить, то
не скоро кипіти збереться; вже він
співає - співає на всякі голоси, надри
вається-надривається, а все пуття
мало; а роздмухувати візьмешся, то
він-ще гірше, наче тобі на сміх. У мене
з ним лайки не мало буває.
Домна Пантелеївна. Змучи
лась я в театрі ото: спека, духота,
радесенька, що вибралася.
Мотря. Та відома річ, літнє діло
в чотирьох стінах сидіти; а народу,
мабуть, сила?
Домна Пантелеївна. Повні
сінький театр, як є; здається, курці
нігде клюнути.
Мотря. Ач ти! Гадаю, в долоні
ото плескали - плескали ?
Домна Пантелеївна. Всього
було. Піди но, подивися до самовара
ото,та приготуй в її кімнаті! Чекай но,
хтось під’їхав. Сащі б ще рано.
Мотря відчиняв двері, входить В е л і к а •
то в. Мотря виходить.

Домна

ЯВА II
Пантелеївна і Велікатов.

Велікатов. Здрастуйте, Домно
Пантелеївно!
Домна Пантелеївна. Здра
стуйте, Іване Семеновичу! Що це ви
надумалися...
Велікатов. Діло є, Домно Пан
телеївно.
Домна Пантелеївна. То до
завтра б. А то пізно, ніяково начебто,
у нас в цю пору мужчини не бувають.
Велікатов.
Не турбу йтеся,
Домно Пантелеївно, я Олександри
Миколаївни дожидатися не буду;
а про нас з вами ніхто поганого не
скаже.
Домна Пантелеївна. Ах, ви
бешкетник!..
Велікатов. Виходить, тітонько,
вам і побоюватися нема чого.
Домна Пантелеївна. Та яка
я вам тітонька ?
Велікатов. А що ж, невже б я
племінником вашим не міг бути?
Домна Пантелеївна. Та вже
нащо краще! Зовсім молодець, пошу
кати такого красуня!
Велікатов. А я вам, Домно Пан
телеївно, гроші привіз за бенефіс.

Домна Пантелеївна. От дя
кую, от уже уклінно дякую! Саме
це для нас потрібне, саме необхідне;
тому що, Іване Семеновичу, перше
діло: борги. Як без них проживеш?
Хіба можливо?
Велікатов. Неможливо, Домно
Пантелеївно.
Домна Пантелеївна. Всі ми
люди.
Велікатов. Всі люди, Домно
Пантелеївно.
Домна Пантелеївна. Вони,
борги ото, в нас хоч і маленькі, а
все ж, якщо котора людина з совістю,
то неспокій.
Велікатов. Неспокій, ДомноПан
телеївно, неспокій. (Передаючи, пакет
з грішми). Ось, віддайте Олександрі
Миколаївні.
Домна Пантелеївна. Вдячні,
дуже вам вдячні, Іване Семеновичу!
Чи не зводите чаю?
Велікатов. Уклінно дякую; не
можу, звільніть від чаю, Домно Пан
телеївно! Якось в душу нічого не
йде, особливо чай, так усе наче нудьга
якась, Домно Пантелеївно, все наче
мені не по собі.
Домна Пантелеївна. Пахондрія.
Велікатов. Дійсно, Домно Пан
телеївно, пахондрія.
Домна Пантелеївна. Грошей
багато, а діла нема, от вона й при
чепиться.
Велікатов. Саме вгадали; через
це через саме.
Домна Пантелеївна. А то
чого ж би вам нудьгувати ото?
Велікатов. Це дійсно, що нема
чого. А нудьгую, Домно Пантелеївно;.
от і кидаєшся на ярмарку ото з трак
тиру в трактир. Чи повірите, ось уже
другий тиждень все двічі на день
п’яний... То думаю, Домно Пантеле
ївно: або це на мене наслано, або
вже бог так попустив.
Домна Пантелеївна. Само
тина..
Велікатов. Самотина, Домно
Пантелеївно; золоті ваші слова: і ка
зати більш нема чого,— самотина.
Домна Пантелеївна. Виберіть
подругу життя.
Велікатов. Де ж взяти скажете?
Домна Пантелеївна. Оже
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ніться, візьміть панночку хорошу; за
вас кожна піде, хоча б з найвищого
роду.
Велікатов. Боюсь, тітонько.
Домна Пантелеївна. Що ви,
помилуйте, чого боятися, що тут
страшного?
Велікатов. Нудніше стане.
Домна Пантелеївна. Ах, ні,
це ви даремно. Як же можнаї Зовсім
інша річ, жонатий чоловік, ніж нежо
натий.
Велікатов. На фортепіанах вони
дуже люблять грати; а я цього тер
піти не можу.
Домна Пантелеївна. Все таки
музика. Ну, а нежонатому яка при
ємність? Окроме, що випити з при
ятелями, ніякої йому іншої радості
нема в житті.
Велікатов. А господарство,
Домно Пантелеївно? Як ви про це
скажете?
Домна Пантелеївна. Ну, певна
річ, якщо хто хазяйство своє веде...
Велікатов. За мною цей гріх є.
В мене на селі домочок гарний, кім
нат на сорок, коней чимало, садочок
насаджено мало не на верству, з бесідками, з ставками...
Домна Пантелеївна. Значить,
все заведення сповна, як слід бути
у доброго поміщика?
Велікатов. Все сповна, Домно
Пантелеївно. Коли нудно, вийдеш на
ганок, індики по двору ходять, все білі.
Домна Пантелеївна. Білії Ах,
скажіть, будь ласка І
Велікатов. Закричиш до них:
„Здорові, хлопці!" Вони тобі відпові
дають: „Будьте здорові, ваше благо
родіє І “
Домна Пантелеївна. При
вчені?
Велікатов. Привчені. Ну, і роз
важаєшся. По дахах, по тинах павичі
сидять, хвости ото проти со'вця так
і міняться.
Домна Пантелеївна. І павичі?
Ах, батечку мій І
Велікатов. Вийдеш у парк погу
ляти, по озеру лебеді плавають, все
парочками, все парочками, Домно
Пантелеївно.
Домна Пантелеївна. Та невже
лебеді? Ото рай який! Хоч би одним
оком глянути.
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Велікатов (глянувши на годин
ник). Т<>к ми гарно, приємно з вами,
тітонько, розговорилися, що розстава
тись не хочеться; поговорив би й ще,
та ніколи, вибачте, діло є.
Домна Пантелеївна. Вже й я
поговорила б, такий ви мені приєм
ний... Такого любого, обіхідливого
чоловіка я і в житті не бачила...
Велікатов. Від бенефісу вашого
я, Домно Пантелеївно, гроші нажив,
то дозвольте вам подаруночок за
пропонувати. (Виходить в передпокій
і виносить пакунок в папері й подає
Домні Пантелеївнї).
Домна Пантелеївна. Що ж
це таке?
Велікатов. Хустина.
Домна Пантелеївна (розгор
нувши папір). Та яка хусткаг поми
луйте—скажіть, це ціла шаль; я зроду
такої й не носила. Та скільки ж вона
коштує?
Велікатов. Не знаю, мені задарма
досталася; у купця знайомого взяв
по - приятельському.
Домна Пантелеївна. Батечку,
та за що ж це? Справді, вже я й не
знаю, що мені... Та вже я вас поці
лую, вже дозвольте, рідний мій...
душа моя не витерпить.
Велікатов. Зробіть ласку, скіль
ки вам завгодно. (Домна Пантеле
ївна цілує його). Прощайте 1 Оле
ксандрі Миколаївні засвідчіть мою по
шану. Може, не побачимось. (Вихо
дить).
Домна Пантелеївна проводить його
в передпокій, потім повертається.

Домна Пантелеївна. Звідки
такі люди беруться! Батечку мій!
(Надіває хустку). Та я її й не скину
тепер. (Дивиться в дзеркало). Пані,
ну, справжня пані! От людина бо!
А то що в нас за люди! Не диви
лися б очі мої на них. Адже ото
єсть же люди. (Прислухається). Хто
там ще?
Входить Нароков з вінками й букетами.

ЯВА 111
Домна Пантелеївна і Нароков.

Нароков. Ось бери, на! Ось лаври
твоєї дочки! Пишайся!

Домна Пантелеївна. Ото ди-
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вовижаї Куди нам ці віники ото?
Навіщо вони ?
Нароков. Неуцтво! Ці віники —
знак захоплення, знак подяки талан
тові за щастя, яке він дає. Лаври —
це диплом на пошану, на повагу.
Домна П а нте л е їв н а. Скільки,
мабуть, витрачено на цей хворості
Краще б грошима. Грошам ото вже
ми б місце знайшли, а цей мотлох...
куди його? В піч, та й по всьому.
Нароков. Гроші ото ти прожи
веш, а це в тебе завжди на спомин
зостанеться.
Домна Пантелеївна. Ну, так,
як же, потрібно дуже всякий мотлох
берегти! Сьогодні ж за вікно викину.
Ти от дивись! {Показує йому шаль
і повертається перед ним). Оце так
подарунок! Мило, чудово, делікатно.
Нароков. Ну, кожному своє, я тобі
не заздрю; ось дочці твоїй заздрю.
Я собі кілька листочків на спомин
візьму. {Одриває кілька листків).
Домна Пантелеївна. Та хоч
все бери, не заплачу.
Нароков {виймає з кишені аркуш
паперу). А ось це передай Олексан
дрі Миколаївні.
Домна Пантелеївна. Що там
ще? Записка від когонебудь? Вже
й так набридли з цими дурницями.
Нароков. Це від мене... це вірші...
І я в Аркадії родився.
Домна Пантелеївна. Де, Про
коповичу, де?
Нароков. Далеко: ти там не бу
вала і не будеш ніколи. {Показує
Домні Пантелеївні свої вірші). Ось
бачиш, бордюрчик: незабудьки, бра
тики, волошки, колоски. Бачиш ось:
бджілка сидить, метелик літає... Я ці
лий тиждень малював.
Домна Пантелеївна. То ти б
сам і віддав.
Нароков. Соромно. Ось дивися!
{Показує на свою голову). Сива, лиса!
А тут почуття молоді, свіжі, юнацькі,
от 1 соромно! Ось віддай! Та тільки
ти не викинь! Адже ти груба жінка,
в тобі почуття нема. Вам, грубим лю
дям, приємність кинути, розтоптати
ногами все ніжне, все елегантне.
Домна Пантелеївна. Та ну
тебе! Ач ти, який чулий. Не всім та
ким бути. Ось поклади на столі; вона
приїде й побачить.

Нар оков {кладе папір на стіл).
Так, я чулий. Прощ їй І {Виходить).
Домна Пантелеївна. Ог, боже
вільний! А нічого собі, добрий, я його
не боюся. Інші гірше химерують: хто
посуд б’є, хто на людей накидаєть
ся, кусається, а цей сумирний. Під’
їхав хтось. Це Саша, мабуть. {Іде до
дверей).
Входить Негіна з букетом і коробочкою
в руках.

ЯВА IV
Домна Пантелеївна і Негіна.

Негіна {кладе букет і коробочку
на стіл). Ох, втомилася! {Сідає біля
столу).
Домна Пантелеївна. Візника
ото відпустити ?
Негіна. НІ, навіщо? Я ось відпо
чину, та прокататися поїдемо, поди
хати свіжим повітрям. Ще не пізно.
Адже його на цілий вечір найнято.
Домна Пантелеївна. Добре,
що ж, нехай підожде, не задарма ж
гроші ото платити!
Негіна. Що це на вас за шаль?
Домна Пантелеївна. Велікатов подарував; від бенефіста, каже,
гроші нажив. А що, гарна?
Негіна. Чудова шаль, дорога.
Домна Пантелеївна. Він каже,
що задарма досталася.
Негіна. Вірте ви йомуі Він зав
жди так каже. То він був тут?
Домна Пантелеївна. Так, за
їздив і гроші привіз.
Негіна. Що ж він зо мною не
побачився?
Домна Пантелеївна. Не знаю,
поспішає кудись, вже чи не виїздить.
Негіна. Може бути. Який він чуд
ний, не розбереш його ніяк. {Замис
лено). А ось отакий мужчина, якби
схотів, здається, одразу міг би захо
пити жінку.
Домна Пантелеївна. Ну, та що
вже й казати! Та й не осудиш жінку
ото. Як її осудити 1 Серце бо не ка
мінь; а таких молодців небагато, ма
буть, іншого такого і все життя не
зустрінеш^. Смиренствуй, та смиренствуй — і проживеш усе життя отак
собі; і згадати не буде чим. Він мені
про свою садибу розказував. Яке в
нього господарство дивовижне!
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ЯВА V
Her і на. Що ж дивного; він дуже
багатий.
Негіна, Домна Пантелеївна, Бакін.
Домна Пантелеївна. Ти чаю
Бакін. Я до вас чай пити, Оле
не хочеш?
Н єгі н а. Ні, підождіть трохи. (Гля ксандре Миколаївно!
Нєгіна. Ах, вибачте, я не можу
нувши. на стіл). А це що таке?
Домна Пантелеївна. Це Про вас прийняти, я дуже втомилася,
копович приніс тобі на знак па мені треба відпочити, я хочу самаодна бути, заспокоїтися.
м’яті.
Не гін а (розглядаючи папір). Ах,
Бакін. Ну, півгодини, ну, що таке
як милої Який він добрий, милий півгодини!
старик.
Нєгіна. Справді, не можу, я така
Домна Пантелеївна. Так,доб змучена.
Бакін. Ну, я зайду хвилин через
ра, гарна людина; та от збанкруту
вав і спантеличився. Ну, як же ми десять або через чверть години, ви
з тобою тепер з грошима розмір встигнете відпочити,
Негіна. Ні, ні, зробіть ласку!
куємо?
Н є г і н а. Чого міркувати отої Перш Завтра приїздіть,ну.коли хочете, тіль
за все треба борги заплатити, а що ки не сьогодні.
Бакін. Олександре Миколаївно,
залишиться, на те й жити.
Домна Пантелеївна. Та не ба я якось не люблю міняти своїх намі
гато зостанеться ото, не розживе рів, мені завжди хочеться зробити
те, що я надумався, і, при моїй на
мось.
Негіна. Так, тепер важче буде, полегливості, мені щастить.
без платні б то. А куди поїдеш, кого
Нєгіна. Дуже рада, що вам
я знаю? Знову ж, і гардеробу в мене щастить, але вибачте, я вас облишу,
я дуже втомилася.
нема.
Домна Пантелеївна. Сотні зо
Бакін. Ну, ідіть, а я тут зостанусь,
дві, або й півтори, більше не зали в цій кімнаті, я ось на цьому стіль
шиться, от ти їх і повертай, як знаєш. ці всю ніч просиджу.
Нєгіна. Ну, киньте жартувати!
Треба на них ціле літо прожити. По
три копієчки на день, куди хоч, туди Доволі вже.
й подінь. На осінь нас у Москву кли
Бакін. Не вірите? То я вам дове
чуть, там актриси потрібні стали.
ду, я людина рішуча.
Нєгіна. Покинути хіба сцену, та
Домна Пантелеївна. І я, ба
вийти заміж; то Петро Егорович ще течку, женщина рішуча, я ж бо й
посади не знайшов. Коли б робити караул закричу.
щонебудь.
Бакін (до Негіної). Послухайте,
Домна Пантелеївна. Ну, от ви боїтесь, що мене у вас застане
іще кинути сцену! Ти ось за один хтонебудь?
Нєгіна. Нікого й нічого я не боюсь.
день одержала, чого за три роки не
Бакін. Всі ваші закоханці тепер
заробиш.
Нєгіна. Багато ми одержуємо, та вечеряють у вокзалі, і князь, і Велікатов, і Смєльська з ними, і проси
й проживати багато треба.
Домна Пантелеївна. Ех, куди дять там до ранку.
не кинь, Саша, а все життя ото наше
Нєгіна. Та мені яке діло?
Бакін. А жених ваш спить, напев
з тобою не солодке. Уже, признатися
сказати, набридло старцювати ото.
не; та я й не вірю, що ви його лю
Нєгіна. Набридло... так... набрид бите.
Нєгіна. Ах, боже мій, це нестерп
ло... Я думала, думала, та вже й ду
мати перестала. Ну, ранок за вечір но! Я вас і не запевняю ні в чому.
Бакін. Ви його тримаєте при собі
мудріший, завтра поговоримо.
Домна Пантелеївна. Само со тільки для захисту від залицяння, а
бою; а тепер давай чай пити. (При вподобається вам хтонебудь, адже
ви його покинете, це завжди так
слухається). Кого ще бог несе?
буває.
Входить Бакін.
Нєгіна. Ну, добре, добре.
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Вася (наливає). З вас і починати,
за старшинством.
Домна Пантелеївна. Не знаю,
чи пнти, боюсь, що сп’янію!
Вася. А що ж таке? Чого боя
тись ото? Діло під ніч. Хоча й сп’я-~
нієте, не велика біда. Ми ось із ним
цього не боїмося.
Домна Пантелеївна
(бере
склянку\. Ну, Саша, поздоровляю
тебе ! (П'є) !
Вася (підносить склянку Нєгініи).
Тепер дозвольте вас просити.
Нєгіна. Вже я сказала, що не буду
пити.
Вася. Не можна, за що ж обра
жати ? Ми з усією прихильністю. Хоч
половину.
Трагік (падаючи на коліна). Саша,
Олександроі Ти дивися, хто тебе
За сценою чути голосну розмову. Входить
просить! Дивися, хто коло ніг твоїх!
Н є г і н а.
Громілов, сам Ераст Громілов!
Нєгіна. Що там таке?
Нєгіна. Ну, добре, я трохи вип’ю,
Входить Домна Пантелеївна, Вася тільки вже більше нізащо не буду.
з пляшкою шампанського і трагік.
(Л'є).
. :
Вася (помагаючи трагікові під
ЯВА VI
вестися). Скільки зводите. (Бере
Нєгіна, Домна Пантелеївна, Вася склянку). Решту ми доп’ємо і ваші
1 трагік.
думки взнаємо. (Наливає склянки).
Домна Пантелеївна. От без Тепер ми вип’ємо. (Подає склянку
путні, справді, безпутні! Силою вдер трагікові).
Трагік. Поздоровляй за двох, у
лись, ніяких резонтів не слухають.
Вася. Та не можна, Домно Пан- мене сьогодні красномовство не в по
телеївно, треба ж за здоров’я Оле рядку.
Вася. Маю честь поздоровити з
ксандри Миколаївни випите; вже об
минути це діло ніяк неможливо. успіхом. Сто років жити і мілійон
А що ж таке? Ми чесно, благородно, грошей. (Цокаються з трагіком і
з усією нашою пошаною ! Ніякого не п’ють).
Трагік (подаючи склянку). Нали
подобства, помилуйте!
вай ще! (Вася наливає, трагік п’є).
Трагік. Іще чого! Коли я тут.
Нєгіна. Та даремно ви турбува Вся ?
лись, я пити не буду.
Вася (показуючи пляшку). Вся.
Трагік. Ну, поїдемо!
Вася. Це як вам завгодно. Нам
Вася (до Негіної). Прощення про
більше зостанеться, ми й сами ви
п’ємо. (Гукає за перегородку). Мила, симо! Дозвольте ручку І Пробачте за
неосвіченість. Спасибі цьому дому, те
розумна, дай но скляночок.
Домна Пантелеївна. Та да пер поїдем ік другому. (Виходять).
Домна Пантелеївна. Ого во
вай уже, я відкоркую. (Бере пляшку
й виходить).
лоцюги! Наче їх вихром по місту
Трагік (до Негіної). Ти кажеш, носить. Тепер уже запру, замучили.
що пити не будеш; а от я подивлюсь, (Виходить і скоро повертається).
як ти в мене не вип’єш!
. Вася. Неволити не треба.
ЯВА VII
Трагік. Я неволити не буду, я
Нєгіна, Домна Пантелеївна.
буду проекти.
Домна Пантелеївна. Ну, вже
Входить Домна Пантелеївна, ставить
тепер давай чай пити!
пляшку і склянки На стіл.
Ба кін. Ви вже надто перебірливі;
чого ви дожидаєтесь, якої благодаті?
Перед вами людина освічена, забез
печена... Що я не залицяюсь до вас,
не говорю ніжностей, не кажу про
кохання, то це проти моїх правил.
Ми не діти, навіщо нам прикидатися!
Будемо говорити як дорослі.
Не гін а. ПрощайтеІ (Виходить).
Домна Пантелеївна. Ну, ба
течку, поговорили, та й годі. Пора
людям спокій дати! Або коли хочете
поговорити, то говоріть зо мною, я
за словом в кишеню не полізу.
Б а к і н (голосно). А я все таки ще
зайду. (Виходить).
Домна Пантелеївна. Запру
сіни, вже тепер нікого не пущу, хоч
помирай там. (Виходить).
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рез край, серце хоче перелитися...
*
Негіна. Я вип’ю з приємністю.
Домна Пантелеївна (коло пе (Втирає сльози).
Домна Пантелеївна. Ну бо,
регородки). Мотре, налий но нам по
чашечці. (До Нєгіної). Дай но пода прочитай другу ото!
Нєгіна. Та ні, матінко, не треба,
рунок отої
Негіна (подаючи коробочку). Та соромно!
ви ж бачили, сережки й брошка.
Домна Пантелеївна. Ну, от
Домна Пантелеївна. Та я при іще, соромно! Хіба мало ти одер
брати хочу. Теж бо не малих грошей жуєш записок, які читати соромно,
коштує. (Ховає в кишеню). Тим ці алеж читаєш ти їх мені.
Нєгіна. Ну, мамо, наберися сили.
речі гарні, приємні, що на випадок
нужди, зараз і закласти можна. Не (Читає). „Я покохав вас з першого
погляду. Бачити й чути вас для мене
те, що оці ось віники.
невимовна
насолода. Вибачте, що я
М о т р я приносить дві чашки чаю і виходить.
освідчуюсь вам листовно: через приНєгіна (п’ючи чай). А якого мені рождену несміливість я ніколи не на
букета Велікатов підніс! Подивіться! смілився б розказати вам про мої
Домна Пантелеївна. Ну, що почуття словами. Тепер моє щастя
букет! Букет, як букет. Задарма гро від вас залежить. А щастя моє, про
ші викинуто, я так вважаю. (П’є чай). яке я мрію, найдорожча Олександре
Нєгіна. Ні, ви подивіться. Квітки Миколаївно, ось яке: в моїй садибі,
в моєму розкішному двірці, в моїх
все дорогі, і де він їх узяв?
Домна Пантелеївна (розди палацах є молода хазяйка, якій усі
вляючись букет). Так, гарний, вже ні поклоняються, всі, починаючи з мене,
чого не скажеш. (Знаходить записку). як раби, скоряються. Так минає літо.
Восени ми з чарівною хазяйкою їде
А це що ж таке?
Нєгіна (читає про себе записку). мо в якесь південне місто; вона
вступає на сцену в театрі, який ціл
А.х, ах і
ДомнаПантелеївна. Що таке? ковито залежить від мене, вступає з
Нєгіна (хапаючись за голову). Ах, повним блиском; я тішуся і пишаюсь
ні, зажди! У мене друга є. А я й її успіхами. Як буде далі, я не мрію,
забула. (Достає з кишені записку). поживемо — побачимо. Не сердьтеся
Це від Петра Єгоровича, він мені на за мої мрії, мріяти кожному дозво
під’їзді дав. (Читає про себе).
лено. Вирок мені я прочитаю завтра
Домна Пантелеївна. Читай у ваших очах, коли ви мене при
вголос! Які там секрети від матері! ймете; якщо ж не приймете, я з роз
Нєгіна (читає). „Так, люба Саша, битим серцем, але без нарікання, ві
мистецтво не дурниця, я починаю ро дійду, покараний вашим презирством
.
*
зуміти це. Сьогодні в грі твоїй я. по за мою зухвалість. Ваш Велікатов
бачив так багато теплоти і щирості, (Крізь сльози). Мамо, та що ж це
що, просто тобі сказати, я здивував таке? Що він, поганий, пише? Хто ж
ся. Я дуже радий за тебе. Це рідкі це йому дозволив?
і дорогі властивості душі. Після спек
Домна Пантелеївна. Що дотаклю в тебе, мабуть, буде хтоне зволив?
Нєгіна. Та так... покохати мене.
будь; при твоїх гостях я завжди по
Домна Пантелеївна. А хіба
чуваю щось неприємне, чи то ніяко
вість, чи то досаду, і взагалі, мені на це питають дозволу ото, дурна?
якось негаразд. Всі вони дивляться
Нєгіна. Так би от і вбила б його.
на мене або вороже, або насмішку (Мовчанка).
вато, чого я, як ти сама знаєш, не
Домна Пантелеївна (замис
заслуговую. Через всі ці міркування лено). Лебеді... Лебеді, каже, пла
я після те ітру до тебе не зайду, але вають на озері.
коли ти матимеш хвилин зо дві, зо
Нєгіна. Ах, та яке мені діло І
три вільних, то вибіжи у ваш садо (Мовчанка).
чок, я там підожду тебе. Звичайно, я
Домна Пантелеївна. Саша,
міг би зайти до тебе і завтра ран Сашуню, адже ніколи ще ми з тобою
ком; але вибач, душа моя сповнена че серйозно не говорили; ось він, серйоз
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ото, починається. Живеш, бідуєш,
а тут багатство І Ах, батечку мій, яка
напасть! Ото спокуса бо, ото спокуса
бо! Вже чи не диявол він, прости
господи, отут нагодився? Саме ото
якраз... тільки що ми про нужду
свою ото роздумували. Ну, справжній
диявол. А вже скільки ласки в ньому,
скільки цієї всякої чесноти ! Та да
вай но говорити про діло ото сер
йозно, вертухо 1
Н є г і н а. „Серйозно“, про таке ото
діло серйозної Та за кого ж ви мене
маєте? Хіба це „діло“? Адже це со
ром! Ти пам’ятаєш, що він ото го
ворив, він, мій любий, мій Петя! Як
тут думати, про що думати, про що
говорити? А коли е в тобі сумнів,
то візьми щонебудь, та й поворожи.
Адже я твоя. Чіт чи лишка, от і кі
нець. (Бере записку Мелузова}.
Домна Пантелеївна. Та що ти!
Як я можу? Це твоє д'ло. Та боронь
боже мене! Та мене бог і люди...
Н є г і н а (дочитує записку Мелу
зова). „Але коли ти матимеш хвилин
зо дві, зо три в’льних, ТО ВИб'ЖИ
у ваш садочок; я там підожду тебе“.
Ах, бідний, бідний! Як я його мало
любила! Ось коли я почуваю, що
люблю його всією душею. (Бере лист
Нарокова). Ах., ось і це! І треба збе
регти на все життя! Вже так мене
ніхто любити не буде. Дайте - но
шаль І Я піду.
Домна Пантелеївна. Куди ти?
Куди ти ? що тобі 1
Her і на. Ах, облиште, не ваше діло!
Домна Пантелеївна. Як не
моє? Та й ти ж бо моя.
Н є г і н а. Ну, я ваша, що хочете
зо мною робіть; але душа в мене
своя. Я до Петі. Адже він мене лю
бить, він мене жаліє, він нас з вами
добра навчав.
Домна Пантелеївна. Та як же
діло ото? Уже скажи щонебудь!
Н є г і н а. Ах, діло, діло І Ну, завтра,
завтра, залишімо до завтра. А тепер
не заважайте мені. Я тепер така добра,
така чесна, якою ніколи ще не була,
1, може, завтра вже не буду. На душі
в мене тепер дуже гарно, дуже чесно,
не треба цьому заважати.
Домна Пантелеївна. Ну, ну,
як хочеш, як хочеш.
Нєгїна (накинувши шаль). Я не

знаю, може, зараз вернуся, може, до
ранку... Але щоб ні словом, ні погля
дом ...
Домна Пантелеївна. Та що
ти, хіба я не мати тобі, хіба я не
женщина? Не розумію хіба, що за
важати тобі не можна ; душі, або що,
у мене нема?
Нєгі на. Ну, я йду.
Домна Пантелеївна. Та за
жди, закутайся гарненько, не просту
дись! Яке серце ото в тебе золоте.
А я все ж замикати не буду, буду
чай пити, та тебе дожидати.
Нвг 1 на виходить. Домна Пантелеївна
виходить за перегородку. Сцена деякий час
порожня, потім входить Б а к 1 н.
ЯВА VIII
Б а к і н сам.

Б а кін. Нікого нема, і двері не за
мкнені, і якась тінь майнула повз
мене — це вона; але куди, до кого?
Коли до жениха, то нема за чим, він
сюди може прийти. Напевне, пішла
погуляти в сад, подихати свіжим по
вітрям. Я її тут підожду: ну, не про
жене ж вона, все ж дозволить хоч
з півгодини посидіти? Я пішов у за
клад з Велікатовим, що буду в неї
пити чай і просиджу до ранку. Про
грати не хочеться. Я хотів його по
відомити, прийме вона мене, чи ні.
Ага! То я ось що зроблю: я пошлю
кучера сказати, що я тут зостався.
Коли прожене, я провештаюсь денебудь до світанку. (Відчиняє вікно.
В цей час входять Мелузов і Нєгіна^
яка проходить за перегородку). Іване,
їдь на вокзал, скажи, що я тут зо
стався.
Я в А IX
Бакін, Мелузов.

Мелузов. Ні, ви не зостанетесь
тут. Звеліть кучерові підождати, ви
зараз вийдете! Чого ж ви ? Ну, то
я звелю. (У вікно). Іване, зостанься!
Пан зараз вийде.
Бакін. Яке право ви маєте розпо
ряджатися в чужій квартирі? Я вас
не знаю і знати не хочу.
Мелузов. Ні, дозвольте, нащо ви
брешете ? 1 брешете з поганим намі
ром. Ви хочете ославити дівчину.
Бакін. „Ославити“? Візит після
театру хіба означає „ославити
*
? Ну,
що ви знаєіе!

ТАЛАНТИ І ПОКЛОННИКИ

Мелузов. Гаразд; але для чого
посилати кучера сказати, що ви тут
зосталися?
Б а к і н. Ви одвідувач райка, хіба
ви можете розуміти відносини між
артистами і тією публікою, яка займає
перші ряди крісел ?
Мелузов. Я ось що розумію: що
ви, одвідувач першого ряду крісел,
підете звідси, а я, одвідувач галереї,
зостанусь тут.
Б а кін. Ви тут зостанетесь?
Мелузов. Так, зостанусь.
Б а кін. Оце гарної Принаймні, я
зробив відкриття, яким можу поділи
тися ...
Мелузов. З ким завгодно.
Ба кін. Проте ви, може, згарячу
ото, трошки похвастались?
Мелузов. Ні, вже будьте спокій
ні, я зостанусь.
Входить Нєгіна, зодягнена в пальто.
ЯВАХ
Б а к і н, М е л у з о в і Нєгіна,

Нєгіна (кладе Мелузову руку на
плече). Так, він зостанеться.
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Мелузов. Ну, тепер сумніви ва
ші кінчилися; виходить, вам зостається
тільки одно...
Нєгіна. Піти.
Мелузов. І чим скоріше, тим
краще.
Ба кін. Краще, кращеі Я сам знаю,
що мені краще.
Мелузов. Ні, не знаєте, ви мені
не дали договорити. Скоріше піти
вам через те краще, що можете ви
йти в двері, а коли довго будете
збиратися, тоді вирядитесь в просто
рінь через вікно.
Нєгіна (обіймаючи Мелуз0ва)„
Ах, любий!
Б а к і н. Ну, молодий чоловіче, за
пам’ятайте ви це! (Виходить).
Нєгіна. Ах, любий Петю, голуб
чику мій, поїдьмо зараз кататися на
*
всю ніч: коні тут.
Мелузов. Куди, Саша?
Нєгіна. Куди хочеш, куди тільки
тобі бажано, все, все в твоїй волі
аж до ранку. Мамо, прощай, замикай
двері! Ми їдемо.
Мелузов і Нєгіна виходять.

ДІЯ ЧЕТВЕРТА
Вокзал залізниці, зал для пасажирів І класу; напроти від акторів двері у форм! арки, що
ведуть у другий зал; прямо скляні двері, за ними видно платформу і вагони; посередині,
впоперек кімнати, довгий стіл, на ньому прибори, пляшки, канделябри 1 ваза з квітками.
ЯВА І
Трагік сидить біля стола. Потім слуга.
З платформи чути, голоси: .Станція. Місто
Бряхімов, поїзд стоїть двадцять хвилин, бу
фет“; «Бряхімов! поїзд стоїть двадцять хвилин
*.

Т р а г і к. Де мій Бася? (Стукає по
столу, слуга входить).
Слуга. Чого зволите?
Трагік. Де мій Вася?
Слуга. Та помилуйте, котрий раз
уже питаєте! Ззідки ж ми знаємо?
Трагік. Ну, то йди геть, братику!
(Слуга виходить). Де мій Вася?
ЯВА П
Трагік і Вася.

Вася. Ну, ось Вася, ну, чого тобі?
Трагік. Де ти, братику, пропа
даєш?
Вася. От іще! Виходить, діло є.
Ти кажи, чого тобі треба?

Трагік. Чого ми, братику, сьогод
ні не пили?
Вася. Чого? Та вже, знається, все,,
окрім купоросу. А ось що! Досить би,
перечекаємо!
Т р агі к. Та ти любиш мене, чи ні?
Вася. Ну,’от Іще розбалакувати ото.
Трагік. За що ти мене любиш?
Вася. За те, що в нас у домі не
подобство, а ти талант. Ну, і годі го
ворити. Тільки послухай: що все
вино, та виної Даймо йому відпочити
трошки.
Трагік. Ну, нехай собі відпочине.
Вася. Я прикажчика виряджаю до
*
Харкова, то треба розказати йому
все, як слід. Ходімо в третій клас,
прогуляйся трохи.
Трагік. Ну, ходімо. (Встає. Ідуть
до дверей, назустріч їм з другого
залу виходять Нароков і Мелузов).
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ЯВА Ш

Трагік, Вася, Нароков 1 Мелузов.

Нароков (спиняючи, Васю). Че
кайте, чекайте! Ось вам мій годинник.
{Здіймає з себе кишенькового годин
ника і віддає Bad).
Вася. Та до чого мені твій годиняик, Мартине Прокоповичу?
Нароков. Дайте мені десять кар
бованців, дайте, прошу вас!
Вася. Та годинника ото твого мені
не треба, чудак чоловік.
Нароков. Зробіть ласку, зробіть
ласку! Мені крайність.
Вася. А коли крайність, я тобі
й так повірю.
Нароков. Не треба, не треба.
Візьміть годинника: я його викуплю,
він дорогий; я його скоро викуплю."
Вася. Та нащо тобі гроші? Скажи,
•признайся!
Нароков. Ах, за що ви мене му
чите ? Скажіть мені, дасте ви, чи ні ?
Вася. Цікаво, братику, знати, які
в тебе діла, яка комерція.
Нароков. Вибачте, що потурбу
вав. Не треба мені.
Вася. Та будь ласка, будь ласка.
(Ховає годинника в кишеню і виймає
з бумажника гроші). На ось, бери І
Процентів не візьму, не бійся.
Нароков (бере гроші і стискає
.руку Васі). Дякую вам, дякую, ви
мене виручили.

чив чемодани, саквояжі, вузли... Я по
біг до вас.
Мелузов. Ходімо, подивимось
у тому залі, підождемо їх біля входу.
Нароков. Я втратив пам’ять.
Що ж тепер, ранок, чи вечір? Я ні
чого не знаю. Коли одходить поїзд?
Мелузов. О восьмій годині ве
чора, ще хвилин з двадцять залиши
лось.
Мелузов. О, то вони ще’при
їдуть. Ходімо. (Виходить до другого
залу).
З скляних дверей виходять: Н є г і н а, на ній
дорожня сумка, Домна Пантелеївна,
Смельська, Дулебов, Бакін і Мотря
з подушками й вузлами.
ЯВА IV
Негіна і Смельська проходять вперед,
Дулебов 1 Бакін сідають біля столу,
Мотря кладе вузли й подушки на диван
біля дверей, Домна Пантелеївна пере
бирає вузли і' щось ховає в них.

Смельська. Як ти скоро зібра
лася, Саша, 1 нікому нічого не ска
зала.
Негіна. Коли ж мені було 1 Я сьо
годні одержала телеграму і зараз
таки почала збиратися.
Смельська. Якбй ми з князем
не заїхали на вокзал, так би ти по
їхала, не попрощавшись.
Негіна. Мені ніколи було: я ні
з ким не попрощалась, я зібралася
раптом і хотіла написати вам з Мо
Вася і трагік виходять в другий зал.
скви.
Мелузов. їх нема й тут; ви по
Смельська. То ти до Москви
їдеш?
милилися, мабуть.
Негіна. Так.
Нароков. Ні, знаю, знаю, та й
серце мені каже, що вона від’їздить.
Смельська. На яких умовах?
Негіна. Пропонують дуже «гарні,
Ви бачите, що я не можу ще опа
м’ятатися.
але я ще не вирішила, я тобі звідти
Мелузов. Так, неймовірно. На напишу.
Дулебов (до\Бакіна). Мені зда
віщо ж їй критися від мене, навіщо
мене обманювати? Сьогодні ранком лося, що сьогодні повйнен виїхати
я одержав від неї записку, ось якого Велікатов, от я й приїхав захопити
змісту. (Виймає записку і читає). його; вип’ю, мовляв, з нього пляшку
„Петю, сьогодні ти не приходь до шампанського на покарання за те,
нас, сиди вдома, чекай мене, я сама що він їде крадькома.
зайду до тебе увечері“.
Бакін. І я за тим самим.
Нароков. Так, не зрозуміти; але
Дулебов. Одначе, поїзд уже
вони від’їздять, це правда. Я захо прийшов, а його нема ще, мабуть,
див до них, мене не пустили. Ви залишився в місті.
йшла Домна Пантелеївна і закричала
Бакін. Ці ж бо пани мілійонщики
на мене: „Не до тебе нам, не до тебе, люблять з’являтися просто до тре
ми зараз їдемо на залізницю“. Я ба тього дзвінка.

ТАЛАНТИ І ПОКЛОННИКИ

Смєльська (до Нєгіної). А як же
Петро Єгорович?
Н є г і н а. Ах, не говори про нього,
будь ласка!
Смєльська. Ти йому сказала?
Нєгіна. Ні, він не знає. Я боюсь,
що він сюди приїде, вже їхати б
скоріше.
Б а кін. Он і Іван Семенович.
З другого залу входять Велікатов і оберкондуктор і спиняються в дверях.
ЯВА V
Нєгіна, Смєльська, Дулебов, Бакін,
Домна Пантелеївна, Мотря, Велі
катов, обер-кондуктор, потім слуга
і кондуктор.

Обер-кондуктор (до Веліка
това). Начальник станції звелів при
чепити окремий вагон з переділом
для сімейних.
Велікатов. Так, це я його про
сив. (Кланяється Дулєбову і Бакіну).
Бакін. Ви їдете?
Велікатов. Ні, я проводжу Оле
ксандру Миколаївну і Домну Пантелеївну. (До обер - кондуктора'). Коли
буде готове все, то розпорядіться,
щоб перенесли ці речі! Вже поклопочіть, щоб все було добре 1 зручно.
Обер-кондуктор. Будьте спо
кій ні.
Домна Пантелеївна. Іване
Семеновичу, чи взяли білети ото?
Велікатов. Взяв, Домно Пантелеївно, і всю вашу кладь здав.
Домна Пантелеївна. То дайте
мені білети ото, бо без білетів не
пустять.
Велікатов. Я вам потім віддам,
коли будете у вагон сідати.
Домна Пантелеївна. Коли б
не спізнитися, Іване Семеновичу; чого
доброго, без нас поїдуть; у мене
серце не на місці.
Обер-кондуктор. Не турбуй
тесь; я по вас прийду і сам посаджу
вас, а -вже без мене поїзд не рушить.
А по речі я зараз пришлю.
Домна Пантелеївна. Та вже
пришліть, тільки когось надійнішого,
, щоб усе ціле.
Велікатов. То ви розпорядіться!
Обер-кондуктор (прикладаючи,
руку до шапки). Зараз скажу. (Вихо
дить).
Велікатов. Треба, панове, на про-’
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водах пляшечку випити, я вже зве
лів подати. Олександре Миколаївно,
Ніно Василівно, прошу покірно!
Домна Пантелеївна. Так,уже
перед від’їздом всім треба присісти.
Мотре, і ти сідай!
Всі сідають біля стола з протилежного від
арки боку. Слуга входить з пляшкою шам
панського, ставить на стіл і виходить. Велі
катов наливає вино в бокали.

Велікатов (підіймаючи бокал).
Щасливої дороги, Олександро Ми
колаївно! Домно Пантелеївної
Дулєбові Бакін підводяться і кланяються

Домна Пантелеївна. Щасливо
зоставатися, панове!
Смєльська (цілуючи Нєгіну). Ба
жаю тобі щастя, Саша! Пиши, будь
ласка.
Входить кондуктор.

Кондуктор. Які речі скажете
брати?
Домна Пантелеївна. Он, ба
течку! Мотре, покажи йому, та піди
за ним, додивися гарненько. (Кон
дуктор забирає речі). Кондукторі
Кондуктор. Чого зводите?
Домна Пантелеївна. Ти по
душки обережніше, там по підлозі
не тягай їх!
Нєгіна. Матінко!
ДомнаПантелеївна. Чого там
„матінко“! Скажеш ото, так краще.
(До кондуктора). Не займай цієї
торбочки, крайньої ото! Кажу, не
займай, там бублики! ще розсиплеш,
чого доброго!
Дулебов і.Бакін сміються.

Нєгіна. Матінко!
Домна Пантелеївна. Та чого
там! Покладись на них!
Нєгіна. Беріть все, беріть все!
На платформі дзвінок.

Домна Пантелеївна (швидко
встає з стільця). Ай! Поїхали.
Велікатов. Заспокойтесь, Домно
Пантелеївно, без вас не поїдуть.
Кондуктор. Це дзвінок третьому
класові; іще часу багато зосталося.
(Виходить. Мотря за ним).
ДомнаПантелеївна. Налякали
на смерть. Вони цими дзвінками, про
клятими, всю душу висотають.
Входять з другого залу: Нароков, за ним.
слуга з пляшкою, Мелузов.
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Я в А VI

Нєгіна, Смєльська, Домна Пантел е ї в н а, В е л 1 к а т о в, Б а к і н, Дулебов.
Нароков сідав в кінці стола, до арки.
Слуга ставить перед ним пляшку. Мелу
зов спиняється біля дверей.

Н е г 1 н а (підходить до Мелузова).
Ні слова, бога ради, ні слова! Якщо
тільки любиш мене, мовчи; я тобі
потім все скажу. (Відходить і сідає
на своє місце).
Нароков (до слуги). Ти сумні
вався, ти сумнівався, дивлячись на
мене, чи заплачу я тобі! Добре І Ти
гарний слуга! Ось тобі за доброчес
ність (нагородаІ (Дає десять карбо
ванців). Бери за вино, а решту собі
візьми!
Слуга. Покірно вам дякую. (Ви
ходить).
Мелузов сідав поруч з На роковим,
який, валивши бокали собі й Мелузову,
встає.

Ба кін. Спіч, спіч, панове! Послу
хаємо.
Нароков. Олександро Микола
ївно! Перший бокал за ваш таланті
Я пишаюся з того, що перший помі
тив його. Та й кому ж тут, крім
мене, помітити й оцінити обдаро
вання? Хіба тут знаються на мисте
цтві? Хіба тут мистецтво потрібне?
Хіба тут... о, прокляття!
Б а к і н. Заплутався, Мартин Про
копович.
Нароков (з серця). Ні, я не за
плутався. В несміливих кроках де
бютантки, в першому ще наівному
лепеті я вгадав майбутню знамени
тість. У вас є талант, бережіть його,
вирощуйте його. Талант є найкраще
багатство, найкраше щастя людини!
За ваш талант! (П’є).
Н є г і н а. Дякую вам, Мартине Про
коповичу!
Ба кін. Браво!
Дулебов. А він говорить досить
складно.
Нароков (Мелузову). Налийте
мені й собі. (Мелузов наливає. На
роков підіймає бокал). Другий бокал
за вашу красу І
Не гін а (встає). Ах, що ви 1 Навіщо?
Нароков. Ви не визнаєте за со
бою краси? Ні, ви красуня. Для мене
де талант, там і краса! Я все життя
поклонявся красі і поклонятимуся їй

до могили... За вашу красу! (П’єі ставить бокал). Тепер дозвольте
мені, на прощання, поцілувати вашу
руку! (Стає на коліна перед Нєгіною і цілує її руку).
Н є г і н а (крізь сльози). Встаньте,
Мартине Прокоповичу, встаньте!
Велі катов. Годі, Мартине Про
коповичу І Ви бентежите Олександру
Миколаївну!
Нароков. Так; годії (Встає, ро
бить кілька кроків до скляних две
рей і спиняється).
В дверях з другого залу появляється о б е ркондуктор, прислуга і кілька па
сажирів.

Не горе и слезы,
Не тяжкие сны,
А счастия розы
Тебе суждены.
Те розы прекрасны,
То рая цветы.
Й, верь, не напрасны
Поэта мечты.
Но в радостях света,
В счастливые дни,
Страдпльця поэга
И ты вспомяни!
(Одходить до самих дверей).

Судьбою всевластной
Нещадно гоним,
Он счастлив, несчастный,
Лишь счастьем твоим.1
(Іде до дверей).

Велікатов і Нєгіна. Мартине
Прокоповичу, Мартине Прокоповичу^
Нароков. Ні, годі, годі, більше
не можу. (Виходить).
Нєгіна (знаком підкликає оберкондуктора). Скажіть, що пора їхати і
Прошу вас.
Обер-кон дуктор
(глянувши
на годинника). Ще трохи зарано,
а втім, як ви зволите. Панове, чи не
зволите у вагони сідати?
Домна Пантелеївна. Ах, пу
стіть мене вперед, панове! Пустіть,
а то не встигну.
• Обер-кондуктор. Будь ласка,
праворуч, в останній вагон!
Виходять: Домна Пантелеївна, за нею
обер-конду кто р, є г І н а, Смєльська
ІВелікатов, занимиДулєбов і -Б а к 1 н.
Нєгіна незабаром повертається,і
і Дійіні вірші одного невідомого артиста
сорокових років. Автор.

ТАЛАНТИ І
Я В А VII

дМелузов, Нєгіна, потім Велікатов
і обер-кондуктор.

Нєгіна. Ну, Петю, прощай! Доля
иоя вирішена.
Мелузов. Як? Що? Що ти?
Нєгіна. Я не твоя, мій любий!
Не можна, Петю.
Мелузов. Чия ж ти?
Нєгіна. Ну, нащо тобі знати!
Однаково тобі. Так треба, Петю.
Я довго думала, ми вдвох з матінкою
думали... Ти хороша людина, дуже
хороша! Все, що ти говорив, правда,
все це правда; а не можна... Вже
«скільки я плакала, скільки себе
лаяла... Ти цього не розумієш. Ось
бачиш ти: вже завжди так, вже так
заведено, вже бо... ну... все так;
що ж, раптом я сама... це навіть
смішно!
Мелузов. Смішно? Невже смішно?
Нєгіна. Так, звичайно. Все правда,
все правда, що ти говорив, так і
треба жиги всім, так і треба... А коли
талант... коли мене чекає слава?
Що ж мені, відмовитись, га? А потім
шкодувати, побиватися все життя...
Коли я народилась актрисою?..
Мелузов. Що ти, що ти, Сашаі
Хіба таланті розпуста нерозлучні?
Нєгіна. Та ні, не розпуста! Ах,
який ти! (Плаче). Ти нічого не ро
зумієш... і не хочеш мене зрозуміти.
Адже я актриса; а по-твоєму ж
треба бути мені героїнею якоюсь.
Та хіба кожна жінка може бути ге
роїнею? Я актриса... Якби я вийшла
за тебе заміж, я швидко б кинула
тебе і пішла на сцену; хоч за ма
леньку платню, та тільки б на сцені
бути. Хіба я можу без театра жити ?
Мелузов. Це для мене новина,
Саша.
Нєгіна. Новина! Через те й но
вина, що ти до цього часу душі моєї
не знав. Ти думав, що я можу бути
героінею; а я не можу... та й не
хочу. Що ж мені бути докором для
інших? Ви, мовляв, ось які, а я ось
яка... чесна!.. Та інша, може, й не
винна зовсім; мало які бувають об
ставини, ти сам подумай: або родичі...
або там обманом якимсь... А я буду
докоряти? Та борони мене боже І
Мелузов. Саша, Саша, та хіба
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чесне життя докір для інших? Чесне
життя — гарний приклад для наслі
дування.
Нєгіна. Ну, от бачиш ти; вихо
дить, я дурна, виходить, нічого не
розумію... А ми з матінкою так роз
судили... ми поплакали, та й роз
судили... А ти хочеш, щоб я була
героінею. Ні, вже мені куди ж боро
тися... Які мої сили! А все, що ти
говорив, правда. Я ніколи тебе не
забуду.
Мелузов. Не забудеш? І за те
спасибі!
Н є г і н а. Це були кращі дні в моєму
житті, вже в мене більше таких не
буде. Прощай, любий!
Мелузов. Прощай, Сашаі
Нєгіна. Я коли збиралася, все
плакала за тобою. На ось! (Достає
з дорожної сумки волосся, загорнуте
в папірчик). Я собі одрізала півкоси
для тебе. Візьми на спомині
Мелузов (ховає в кишеню). Дя
кую, Саша.
Нєгіна. Коли хочеш, я ще одріжу,
хоч зараз. (Достає з сумки ножиці).
На, одріж сам.
Мелузов. Не треба, не треба.
Велікатов відчиняв двері.

Велікатов. Олександро Мико
лаївно, будь ласка! Зараз останній
дзвінок.
Нєгіна. Зараз, зараз! Вийдіть!
(Велікатов виходить). Ну, прощай!
Тільки ти не сердься на мене! Не
нарікай на мене! Ну, прости мене!
А то мені важко буде, в мене ніякої
радості не буде. Прости мене! Я на
колінах буду благати тебе.
Мелузов. Не треба, не треба.
Живи, як хочеш, як умієш! Я одного
тільки бажаю, щоб ти була щаслива.
Тільки зумій бути щасливою, Саша!
Ти про мене і про мої слова забудь;
а хоч якнебудь, уже по-своєму,
зумій знайти собі щастя. От 1 все,
і справу життя вирішено для тебе.
Нєгіна. То ти не сердишся? Ну,
от і добре... ах, добре! Тільки по
слухай, Петю 1 Коли ти будеш в скруті,
напиши!
Мелузов. Що ти, Сашаі
Нєгіна. Ні, будь ласка, не від
мовся. Я, як сестра... я, як сестра,
Петю. Ну, зроби ти мені цю радість...
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Як сестра... Чим же я тобі за все
добро твое ?..
Входить обер-кон дуктор.

Обер-кондуктор. Я по вас при
йшов. Прошу сідати; зараз поїзд
одходить.
Н е г і н а (кидається на шию Мелу
зову'). Прощай, Петю! Прощай, лю
бий, голубчику! (Виривається з обій
мів і біжить до дверей). Напиши,
Петю, напиши! (Виходить, за нею
обер - кондуктор).
Мелузов дивиться в розчинені двері. Дзві
нок. Чути свисток конд)ктора, поіім свист
машини, поїзд рушає. З другого залу входять
трагік 1 Вас я.
ЯВА VIII
Мелузов, трагік іВася.

Трагік. Що ти сказав ? вона по
їхала?
Вася. Так, брат, поїхала наша
Олександра Миколаївна. Прощай!
Тільки й бачили.
* Трагік. Ну, що ж ? Ми з тобою
будемо плакати в одну урну і поза
очі побажаємо їй щасливої дороги.
Входять : Смєльська, Дулебов і Б а к 1 н.
ЯВА IX
Мелузов, трагік, Вася, Смєльська,
Дулебов, Б а кін.

Б а кі н (регочеться). Це безподібно!
Я йому кричу: „виходьте, а то вас
*
завезуть!
А він каже: „нехай заве
зуть, я ніскїльки не ображусь. До
побачення, панове!“ Безподібно! Зна
чить, він їх повіз у свою садибу?
Смєльська. Це дуже помітно
було; я одразу догадалася. Хіба Нєгіна
може їхати в сімейному вагоні?
З яких коштів? їй з матінкою місце
в третьому класі, притулившись
у куточку.
Б а к і н. То навіщо ж він бреше,
що проводить?
С м є л ь с ь к а. Щоб уникнути роз
мов; сказав би він, що їде разом
з ними, одразу б почалося глузування,
дотепи; та ви перші б почали. А він
соромиться, чи що, або просто не
любить таких розмов, я вже не знаю.
Він зробив дуже розумно.
Дулєбов. Я вам говорив, що він
людина розумна.

Б а кін. А ми ото бажаємо щасли
вої дороги панні Нєгіній! Та де вже
щасливіше! Ну, якби я знав це, я від
душі побажав би Велікатову в’язи
скрутити. Алеж буває, князь, що
часом стрілочник п’яний нап’ється...
Ось тепер зустрічний поїзд прохо
дить; раптом на роз’їзді трах! (Мелу
зов кидається до дверей). Що ви,
куди ви? Рятувати? Не встигнете.
Та й не бійтесь! Такі люди, як Велікатов, не гинуть, вони непошкодженими
і крізь вогонь,і крізь воду проходять.
(Мелузов спиняється). Поговоримо,
молодий чоловіче! Чи ви, може, за
стрелитись поспішаєте? То я вам
не перешкоджу, стріляйтесь, стріляйтесь! Адже студенти при всяких
невдачах стріляються.
Мелузов. Ні, я не застрелюсь.
Б а к і н. Пістолета нема за що ку
пити? То я вам куплю за свій кошт.
Мелузов. Купуйте для себе.
Б а кін. Що ж ви тепер, за, яке
діло візьметесь ? Знову вчити ?
Мелузов. Так. ЇЦо ж більше
робити? Це наша робота, наш обо
в’язок.
Ба кін. І знов актрису?
Мелузов. Хоч би й актрису.
Б а к і н. І знов закохаєтеся, знов
мріяти будете, женихом себе вважати ?
Мелузов. Смійтеся з мене, я не
серджусь, я цього заслуговую. Я вас
обеззброю, я сам разом з вами буду
сміятися з себе. Адже смішно, справді
смішно. Бідняк на трудові гроші
вивчився трудитися; ну, 1 трудись!
А він надумався кохати! Ні, цих роз
кошів нам не належиться.
Смєльська. Ах, який, милий!
(Посилає рукою поцілунок).
Мелузов. У нас, у бідолах,
у трудівників, є свої радощі, яких ви
не знаєте, які вам не доступні. Друж
ні бесіди за склянкою чаю, за пляш
кою пива про книжки, яких ви не
читаєте, про поступ науки, якої ви
не знаєте, про успіхи цивілізації,
якими ви не цікавитесь. Чого ж, нам
ще? А я вдерся, так би мовити,
в чуже володіння, в ділянку безжур
ного пробування, безтурботного мар
нування часу, в сферу вродливих,
веселих жінок, у сферу шампанського,
букетів, дорогих подарунків. Ну,
як же не смішно? Звичайно, смішно.

ТАЛАНТИ 1

Смєльська. Ах, який він милий!
Ба кін. Ви необразливі; а я ду
мав, що ви мене на дуель викличете.
Мелузов. Дуель ? Навіщо ? У нас
з вами й так дуель, безнастанний
поєдинок,
безперервна
боротьба.
Я освічую, а ви розбещуєте.
Трагік. Благородно і ЦІо Васі).
Замовляй шампанського!
Мелузов. От і давайте боротися :
ви своє діло робіть, а я буду своє.
І подивимось, хто скоріше втомиться.
Ви скоріше покинете свою роботу;
в легковажності не багато принад
ного; увійдете в солідний вік, совість
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заговорить. Бувають, звичайно, і такі
щасливі вдачі, що до глибокої ста
рості зберігають здібність з дивовиж
ною легкістю перелітати з квітки на
квітку; але це винятки. Я ж своє
діло буду робити до кінця. А коли
я перестану вчити, перестану вірити
в можливість того, що люди покра
щають, або малодушно порину в без
діяльність і махну рукою на все,
тоді купуйте мені пістолет, спасибі
скажу. (Насовує капелюха і заку
тується пледом).
Вас я. Шампанського!
Трагік. Півдюжини і
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