
Октав Мірбо.

НА СТРІЧУ ЩАСТЮ.

Моя жінка гарна як богиня. Ніколи чудовійші очи не осьві- 
чували більшим блиском чарівнїйшого обличя. Вона також безме
жно добра. Я люблю її, вона любить мене. Нині саме шість міся
ців, як ми побрали ся. Ш ість місяців, чи се можливе? І ми вже 
розходимо ся. Так, учора ми порішили се серед слів. А х, як ми 
плакали-! При самій думці, що не побачимо ся більше, ніколи, ми 
обоє страшно терпіли. Се видавало ся нам неможливим. А  воно все 
таки т а к ; так ліпше для неї, ліпше для мене. Щ о станеть ся 8 нею 
без мене? А  я, куди я п іду, без н еї?

Н е забувайте, що я своїй ж інці не маю нічого закинути. 
Абсолютно нічого, хиба те, що вона як-раз женщина. Женщина, се 
великий злочин ! Женщина, се темна, незрозуміла істота, вагадка при
роди, в якій я не розумію нічогісінько. І вона те саме має заки
нути мені. Обвинувачує мене, що я мущина, якого вона не ліпше 
розуміє, як я її. Бо се правда, я її не розумію. Я розслїджував  
усі тайни житя, зглубив загадки багатьох істот, з якими не маю н і
чого спільного, яких мова і звичаї так відмінні від моїх, як гусе
ниця від жайворонка. Чого шукає пес, чого хоче кіт, к у д и  летить 
крук, се я знаю. Про женщину не внаю нічого, нічого, нічого. 
Я не вникаю в її душ у глубше, як в душу якогось бога, як в душу 
морської трави.

—  Ах, чому в тебе чоло не з кришталю? —  сказав я до  
своєї жінки. —  Т оді міг би я бачити дивний механізм* твого мізку 
і слідити необчислиму працю твоїх думок. Ти не була би для
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мене незрозумілим живучим образом, яким еси тепер. А тодї, хто 
знає? Може ніжною волотою шпилькою, як се робить годинникар 
із механізмом годинника, міг би я направляти твій хід по своїй 
уподобі... '

А вона відповіла:
А ти, мій коханий, чому твоя грудь не прозора? Тоді 

може я зрозуміла би причину битя твого серця і довела його до 
згоди з моїм!

Чому ? Так, чому ?
Дивне д и в о! Розходимо ся, бо чоло моєї жінки не з кри

шталю, хоч такого чола ніколи не буде у ніякої жепщини, а моя 
грудь, як усї людські груди, з непрозорого т іл а ! Який сумний не
розум те ж и т є!

Коли-б іще наше подруже було одним із тих припадкових 
і конвенціональних звязків, яких стрічаємо так багато і якими при
ковують ся до себе дві істоти, що не мають нічого спільного 
в собі, тодї я пе жалував ся-б. Але н ї ! Ми знали себе дітьми 
і бавили ся разом. Бачу її ще перед собою, серед великого тра
вника, близько ставу, оживленого білими і чорпими лебедями, бачу 
її з  короткій суконьцї, з голими ніжками, з ясним волосєм, що зо
лотим плащем окружало її  плечі. Котила перед собою обруч, або 
гнала за мною мяч із червоними і білими перами. І  ми часто ц і
лували ся. Вона розуміла мене, я розумів її. Ми читали в своїх 
очах, у своїх серцях, як у знайомій книзі, як у тій книзі з обра
зками, яку її мама пояснювала нам на наше здивоване і радість. 
Т одї вона була той сам дух і те саме тіло, що й я, тільки дух 
вразливійший, а тіло нїжнїйше. І я все слухав її, одушевляв ся 
нею і зворушував ся. Пізнїйше ми ділили ся своїми снами і дум
ками ще інтімнїйше, глубше, більш інтелектуально, аж доки нам не 
видало ся, що в нас обоїх одним-одна душа. Наші почуваня, наші 
пристрасти були однакові. Ми любили ті самі книжки, ту саму му
зику, ті самі малюнки, тих самих бідпих. В житю, в штуці, в тер- 
пінях не було нічого, жадної мрії, жадної сльози, яка-б нас не 
зворушила однаково, або бодай я так думав. В кінці все те навіть 
неправда, що тепер згадую з таким одушевленєм. П равда, тоді я 
відчував ті річи, але хто мені заручить, що вони дійсно існували ? 
Чи не міг я. їх сотворити в своїй фантазії, виключно в своїй фан
т а зії?  Вражіня, почуваня, якими я обдаровував її і які належали 
до мене, кружили довкола неї, не вникаючи в неї вїколи. Я бачив
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її в сьвітлї, яке виходило з моєї душі. Чому не бачу її так 
тепер?

Коли надійшов час, ми побрали ся. Се було ще від часу на
шого дитинства так уложене і між нашими родичами ї навіть між 
нами обоїма. Весільного вечера я і Кляра — вона іїазиваєть ся 
Кляра, страшна іронія для жіночого ім ен и ! —  проходжували ся 
в йїску близько дому. Н адходила ніч. Крізь листе високих дерев  
завважали ми перші блїді зьвізди. Між деревами появила ся сьві- 
тляна тїиь і то тут то там кидала блиски на кору дерев. Н а д о 
розі, якою йшли ми пригорнені до себе, побачили ми старця. Його 
плечі гнули ся під вагою назбираного хворосту. Побачивши нас 
він став.

— Горлиці вже давно всї поснули, — сказав він. —  Куди  
йдете ще так п ізно?

—  Н а стрічу щастю 1 — відповіла моя жінка, а її рука дро
жала легко в моїй.

— Н о, щасливої дороги! Але не будїть дроздів, бо се елі 
иасьмішливі птахи!

І поправивши собі тягар на плечах пішов своєю дорогою. 
Коли зник, мені видало ся, що за деревами чую іронічний сьміх.

А зза дерев зійшов місяць, маєстатичний і рожевий, перекро* 
ении через середину каштановатою галузкою.

—  Гляди, —  сказав я до своєї жінки, —  який рожевий місяць.
Кляра дивила ся хвилю на його блискуче лице.
—  Рожевий? М ісяць? Ти нерозумний! — сказала. —  Чи 

бачив хто коли, аби місяць був рожевий ?
—  Але-ж глянь т іл ьк и!
—  Чому місяць має тепер пагло бути рожевий?
—  Але-ж мій скарбе, бо він видаєть ся мені рожевим!
Ї ї голос став нїжно відпихаючий.
—  Щ о, ти дійсно хочеш обставати при тім, що місяць ро

жевий ?
В своїм нерозумі я обставав при тім. Нерозум, зовсім п ев н е! 

Бо що-ж мене обходило, чи місяць рожевий, синій або жовтий, осо
бливо в тій хвилі? Але я відповів твердо і вперто:

— Р ож евий! Р ож евий! Р ож евий!
Кляра впала на пень дерева, що лежав по дорозі', закрила 

лице руками і застогнала хлипаючи
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—  О, мій Боже, мій Боже 1 В ін  иене вже не лю бить! Яке 
н ещ асте! Він мене вже не любить I

Я впав своїй жінці' до ніг благаючи:
—  Мій солодкий ангеле 1 Я не мав слушности. М ісяць ве 

рожевий. Ш , на правду не рожевий. В ін ... він... який хочеш. Я не 
маю слушности, даруй иен ї!

—  Н ї, нї, —  стогнала Кляра. —  Т обі вдаєть ся, що він 
рожевий.

—  Присягаю тобі І
— Н ї, нї, тобі таки так вдаєть ся. Ти тепер лиш так кажеш, 

аби заспокоїти мене. Але тобі все таки так вдаєть ся !
Я не міг удержати невеличкого сердитого руху.
—  А  коли-б мені так і здавало ся, то що має місяць, роже

вий чи нї, спільного з моєю любовю ?
Тепер Кляра дійсно ровізлила ся. Вона крикнула:
— Щ о мав спільного з любовю ? Се ти питаєш ? Ах, се 

ганьба І
І  вона так скажено вгризла ся в шматок кори, що я бояв ся, 

аби не дістала нервового нападу. Я взяв її в обійми і обсипав 
пестощами та заспокоюючими словами.

—  Але-ж тихо, моя солодка дитино, —  шептав я. —  Певна 
річ, місяць має щось спільного з моєю любовю, навіть дуже ба
гато, ровуміеть с я ! Я хотів лиш зажартувати, ти се знаєш, як не
давно. А рожевий він не був і ніколи не буде 1 Рожевий місяць, 
що за нонсенс ! Рожевий м іся ц ь ! Г а -г а -г а !

В запалі своїх запевнень я заперечив не лише рожеву барву, 
але й саме існованє місяця.

Заспокоєна і задоволена шептала К л я р а :
— Бачиш, мій коханий, чи я не казала? Н еправда-ж , ти 

вробиш менї приємність і ніколи не казати-меш, що місяць ро
жевий ?

Того вечера, нашого весільного вечера я зрозумів, що між 
мною і  моєю жінкою пропасть. Може вона була вже й давнїйше, 
і  тепер я так думаю. Та певна річ, що я завважав її  тодї в-перше. 
А х , а дальші дні і місяцї показали менї, що та пропасть стає що
раз глубша і щораз ширша. Докави на се дали мені не могутні 
катастрофи та великі страховища, але ненастанна мука задля тися- 
чів дрібних подій, яких неввичайна банальність зробила мене не
дужім. І  той розділ, та пропасть була вже не пропасть, але сьвіт,

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


^конечний, безмежний, не матеріяльний сьвіт, але сьвіт думок, по- 
вань, сьвіт чисто інтелектуальний, між якого бігунами зближене 
мислиме. В ід  тепер жите стало для нас мукою. Хоч усе близько 
бе, розуміли ми, що ми розлучені на віки, а та безнастанна  
изькість наших тіл чинила розлуку наших душ ще більше чут- 
ю, більше болючою. А все таки ми любили одно одне. Ах, що 
ке любов ? І  що можуть її  слабі, короткі крила против такої без- 
нечности ? Видячи сльози Кляри, я думав : „Тільки одно терпіне 
же мабуть злучити мужа і ж інку“.

Але чого вона плаче ?
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