
Яків Жарко.

А Р Т И С Т .

І .

Здавало ся, що й кінця не буде тим витанням, які випали 
у останній спектакль па долю талановитого артиста української 
трупи Евгѳна Івановича Гурченка. Уже артист виходив, виходив 
до публіки, кланяв ся, кланяв ся тай годї сказав і почав роздя
гати ся в своїй убиральні. Отже невеличка купка людий, чоловік 
у трицять, не дивлячись на те, що сторож гасив останні лямпи, 
не вгавала і несамовито гукала похриплими голосами: „Гурченко!... 
Гурченко!...“ плескала в долонї і викликала ще раз свого любого 
артиста. •

Нас троє сидїло у вбиральні' Гурченка. Артист роздягав ся. 
Піт покривав його розмальоване усякими фарбами обличчя і течі
ями скочував ся по щоках. Евген Іванович, скінчивши ролю, дуже 
втомив ся і важко дихав; йому хотіло ся скорійше вийти з душ
ної вбиральні нг\ сьвіже повітря. В салі не вгавали.

— Треба ї ще раз вийти до них, — проказав артист, наки
нувши на плечі козачі?! жупан і вийшов з убиральні*.

— Д а в а й — промовив він на сценї.
Завіса підняла ся... В порожній темній салї, біля музики, ще 

дужче почали ляпати у долонї і стукати палицями і ногами.
— Спасибі!... Спасибі!... Щасливої дороги!... Не забувайте 

нас!... Приїздіть ще до нас І... — чули ся з гурту голоси, як 
артист вийшов на сцену.
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Де кільки шапок полетіли з салї і впали біля піг артиста. 
Артист піднімав їх і кидав у салю. Завіса спустила ся. Ще кри
кнуло два, три голоси „Гурченко“ і все стихло.

— Не жалкуєте, Евгене Івановичу, що заїхали до нас? — 
запитав я артиста, коли він увійшов до вбиральні.

— Нї, н ї !... Спасибі вам і вашим землякам, приймали добре 
і збори були хороші.

— Коли-ж ви знову до нас?
— Та як що будемо на той рік у цих краях, то завернемо 

певне і до вас.
— Женя!... Чи ти швидко одягнеш ся? — почув ся з за 

дверий убиральні знайомий голос артистки Любицької.
— Зараз... Та увіходь сюди.
У вбиральню увійшла дуже вродлива особа — дружина Гур- 

ченка, артистка Любицька, що грала у трупі перші драматичні 
ролі. Ми, прихильники труїш, були знайомі мало не з усїма арти
стами, а через те і з Любицькою довело ся знайомитись тільки 
одпому з нас.

— Моя жінка... — промовив Гурченко.
Адютант ґенерального штабу, що був з нами у вбиральні', 

узяв протягнуту йому артисткою руку і промовив, брязнувши срі
бними острогами, елєґантно випинаючи свій етап:

— Дмитренко...
— Нас, Лесю, шановні добродії кличуть вечеряти.
— Зробіть нам честь...
Любицька метнула очима на адютанта. їх  погляди зустріли 

ся і вона промовила до чоловіка:
— Супроти сього нічого не маю.
— До вашої послуги... — проказав артист до нас.
Ми вийшли з убиральні і пішли до моря. Пахощі білої та 

рожевої акації розливали ся у сьвіжому морському повітрі чудової 
тихої ночі. Темне південне небо було засипане блискучими зорями 
і одбивало ся у прозорій воді Чорного моря, що безупинно пле
скало ся і било ся об сїрі скелї високого берега. Ми пішли до 
столу на веранді курзала. Безкрає синє море розгортало ся перед 
нашими очима і зливало ся в далечині з темно-синїм небом густо 
обсипаним злотосяйними зорями. В навільонї музика грала вальс 
„иевозвратное время“ .

За вечерою з келїхом у руцї я промовив:
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— Дай Боже вам щасливої дороги! Будем сподївати ся, що 
ви знову завитаете до нас і своєю чарівною грою будете вбудову
вати найкращі почуття у наших душах і прихильність до всего рід
ного! Дай Боже, щоб ваш талан, Евгене Івановичу, що так мо- 
гутно розгорнув ся, довго, довго ще сяяв ясною зорею на славу 
рідному краю! Пємо за ваше здоровлє і за ваш талан! ІІємо за 
здоровлє нашої улюбленої артистки Олександри Миколаївни, бажа
ючи їй на сценї ще більшої слави і... і . . .—Тут я засьміяв ся. Лю
бицька усьміхнулась і промовила: що-ж .,і“ ? — Берегти голос 
і красу свою... — ляпнув я і почервонівши мовив: — ІІю за всіх 
артистів і артисток української трупи!... Слава !

На мій оклик Гурчепко промовив:
— Спасибі вам, мої шановиі друзі, спасибі і усім тим, хто 

бував у театрі, за те горяче витання, яким наділили нашу трупу. 
Радий буду, коли доведеть ся мені* ще грати у вашому городї і зу
стріти ся з вами. Поки стане моєї сили, буду служити рідній 
сценї і щасливим буду себе почувати, коли наша праця не пропаде, 
а розівєть ся у пишну квітку на користь рідному краю. Пю за 
усїх присутних!... Слава!...

— Слава!... Слава!... — підхопили всі.
І  „слава“ голосно рознесла ся по над морем і хвилі мов би 

стихли і прислухали ся до тієї слави.
За увесь час вечері Любицька не зводила очий з вродливого 

адютанта, який їй тим-же віддавав.
На сходї зачервоніло небо; сьвіжий вітрець подихав від 

моря, як ми, повечерявши, йшли до дому. Усі проводили артистів 
до гостинницї, у якій вони жили. Нас двоє йшли поруч Гурченка, 
а Любицька під руку з адютантом ішла одстороиь нас. Біля клямки 
гостинницї почали прощатися. Адютант, прощаючись із артисткою, 
поцілував їй руку. Евген Іванович нодивив ся па жінку і показав 
рукою на відчинені швайцаром двері гостинницї. Любицька кивну
ла головою і швидко пішла по східцях. За нею почвалав чоловік. 
Двері зачинили ся.

— Яка-ж вона гарна! — скрикнув адютант.
А яким на тебе поглядом дивила ся! ? — иромовив педа- 

ґоґ, що був із нами.
— На добраніч !...
— Щасливо...
Артист пішов... Ми розійшлн ся.
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Багато минуло років з тієї доби, як я жив у городі біля 
Чорного моря. Доля закинула мене у невеличке повітове місто на 
Україні далеко від Чорного моря, за те близько славутного Дніпра. 
Сумно тягло ся життя в глушині, де рідко коли бували які будь 
культурні веселощі, наприклад концерти, театр... Коли якось в осени 
пронесла ся по всему місту новина: до нас з’їде українська трупа 
артистів і незабаром я прочитав афішу наклеєну на паркані і чи
мало здивував ся, уздрівши прозвище Гурченка. Де певно другий, 
подумав я, бо такі артисти, як славутний Гурченко, по таких за
кутках, як наше повітове місто, не їздять. Як же я здивував ся 
сидючи в театрі, салі міського клюбу, коли признав, що це той 
самий Гурченко, якого я бачив на сценї шіснацять років назад. 
Де подів ся його могутнїй голос? Де поділи ся ті чарівні топи, 
що линули в душу і чарували слухачів? Де поділа ся його по
стать брава ? Нічого вже цього не було! Це була згорблена, з хри
плим голосом людипа, мало схожа з тим Гурченком, якого я знав 
шіснацять років назад. Після першої дії я пішов за лаштунки.

— Здрастуйте, Евгене Івановичу!... Не пізнаєте?
— Нї, не пізпаю,..
— А пригадайте той вечір, як ви грали у N. і після остан

нього спектаклю ми вечеряли на веранді...
— А...а. Згадав!... Згадав!... В той вечір моя дружина по

знайомила ся з адютантом...
В речі Гурченка було щось непевне... голос його задріжав, 

він спитав глузливо:
— То ваш приятель ?
— Не великий і ириятель — разом вчили ся у гімназії, 

а потім розійшли ся иньшими шляхами і здаєть ся розійшли ся на 
віки, бо після того не зустрічали ся . .

— Так ви нічого й не чули?!...
В цей мент увійшов у вбиральню молоденький артист і про- 

ловив :
— Евгене Івановичу, прошу на сцену; даю завісу.
— Ми з вами ще побачимось?
— Після другої дії буду тут, як що позволите.
— Милости просимо.
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Артисти грали поганенько, та мене нї дра,ма, нї артисти 
більше не цікавили, я тільки й думав нро Гурченка: певно щось 
було у його житті дуже сумне — згубило його і привело у таку 
трупу як ця. Після другої дії я знов пішов до Гурченка. Перед 
пим, біля розбитого дзеркала стояла пляшка горілки і стакан...

— Колись пили шампанею, — иромовив артист обертаючись 
до мене, — а тепер казенну... Чи не завгодно вам стаканчик?

— Нї, спасибі... Після спектаклю чи не завитали-б до мене 
у мою господу?

— А буде? — і артист показав пальцем на пляшку.
— Найдемо.
— Дуже радий — ваш гість.
Скінчивши ролю Гурченко вийшов.
— Я вас піджидаю, — мовив я.
— Ваш гість.
Ми пішли. Іти довго не довело ся і ми незабаром сиділи біля 

столу у моїй кімнаті. Я  пильно дивив ся на артиста. Біля мене 
сиділа зовсім не та людина, з якою я шіснацять років назад 
те-ж сидїв біля столу. То був здоровий муїцина, життя так і па
шіло від його. Красивий, з довгими чорними вусами, що наддавали 
ще більше краси його повному та сьвіжому обличчю; а цей, з си
вою головою дїд був зігнутий, ніс червоний, очи попухлі від пе
репою, лице все покарбоване зморшками.

— Що так придивляєтесь? Дивуєтесь, яким став?
— Що було з вами, кажіть швидче?
— Наливайте !... Тільки мені в чарку мало, лийте в стакан

чик — швидче забуду ся... Ну, випємо за адютапта!?
— Та хай йому всячина!... Чого він вам дав ся?...
— Як чого? Адже-ж він чоловік моєї жінки!...
Артист зареготав ся, а далі запитав:
— Хиба ви нічого не чули ?
— Нї, не чув.
— Наливайте...
Я налив.
— Чи ви памятаєте, яким поглядом дивив ся адютант на 

Любицьку у ту ніч, як він познайомив ся з нами? Вона те-ж на 
його дивила ся... і менї здаеть ся, що з тієї нещасливої за для 
мене хвилини почало ся їхнє кохання. Як не своя з того часу 
зробила ся моя жінка! Ми переїхали у Харків... і тижня не ми-
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u
луло, іду я з нею на репетицию... Аж гульк — на зустріч нам 
іде Дмитренко. Я подивнв ся на жінку, — вона зблідла і впила 
ся очима в адютанта. Ми весело та радо привитали ся і пішли да 
театру... Потім до нас... І він почав що дня до нас приходити. 
Що дня в нашій кімнаті були від нього квітки і пахощі від них 
так видно затуманили їй розум, що вона забула і мене, і честь, 
і обовязок дружини, забула й про те, що скаже громада і віддала 
ся свойому палкому коханню. Те, що перше їй подобало ся в менї, 
тепер стало гидким і не проходило дня, щоб не сварила ся зо 
мною. Я розум теряв і не знав, що мені робити... Я-ж кохав її 
більш над усе в сьвітї!...

Сльози покотили ся з очий артиста і він гірко промовив:
— Наливайте !... Нераз навертала ся менї па розум думка 

вбити її... його... себе... Одже нїкчемна натура не здолала із собою 
скінчити і я тільки почав частїйше бігати до буфета.. Переміг 
я себе... Одвела мене чи якась сила, чи моя несила від гріха... 
а залічив серце буфет, з якого я й не вилазив. Хиба, мислив я, 
щастя тільки в їй? Віддам ся усією душею рідній штуці ї до 
смерти буду служити їй на сцені. Та душа боліла... Боже, як бо
ліло ! І  я так почав топити горе своє у горілці, що певно й чор
там у иеклї було душно та моторошно. Наливайте!

Артист замовк і разом випив стакан горілки.
— Одного разу повернув ся я з театру і на столї в кімнаті 

побачив клаптик паперу, на ньому було надруковано: „Перемогти 
себе не можу... Тай навіщо? Між нами прірва... Не вернусь ні
коли” ... Вона мене покинула і від того часу й до цієї хвилини я її 
пе бачив і не знаю де вона. Роки минали... Здоровлє моє похит- 
иуло ся... Слава, як артиста, почала гаснути і я почав хилитись 
нижче тай нижче... Наливайте! Випємо за мій талан, що згинув. 
Не хочете? Ну, ВИІІЮ я...

Артист уже добре випив і заледві повертав язика:
— Тепер горілка для мене краще за неї... Як горілки нема

— клянеш своє життя... Коли-б не ви, нї защо-б як слід і випити... 
Збори паршиві... гроший чорт ма!... Піймаєш „ІІарася“ — випєш, 
бо почастує; а нї, то й пропадаєш... Позич, голубчику десятку. 
Із завтрішнього збору тобі віддам...

Артист схилив важку голову на стіл і плутаючи язикові 
казав:
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— Ти зрозумій мене!... Я любив... Я прославив себе... а те
пер... життя моє могила...

О чи в нього стулили ся, артист почав храпати і крізь соц 
белькотав:

— Прийди... прийди... пяниця... пізно... Люблю... я... я... я...
Поклавши нещасного артиста на своє ліжко я віддав ся сум

ним думкам і до ранку ніяк не здолав заснути.
— Вибачайте, — казав мені в ранцї артист, — набрав ся 

вчора у вас через край...
— Випийте чаю.
— Нї, за чай спасибі... а стаканчик, щоб яснїйше стало на 

душі, пропущу...
Артист випив, попрощав ся і пішов від мене. На другий 

день я не був у театрі, а на третій стало мені відомо, що він ви
їхав із нашого міста. На од’їзд трупи довело ся збирати гроші по
між міською громадою і вирядити її у друге місто на кращі за
робітки.

Ш.
Років через чотири після того, як у мене був Гурченко, до

вело ся менї бути у X . Одного разу я сидїв у сквері і дивив ся 
на перехожих. Дивлюсь — підходить до мене обірванець : одна нога 
узута в драну кальошу, а на другій такий чобіт, що аж пальці 
повилазили і простягає руку. Придивляю ся... і... о, Боже! пізнаю 
в обірванцю артиста Евгена Івановича Гурченка... Артист мене не 
пізнав... Я не признав ся до нього. Тай навіщо менї було-б при
знавати ся?

Хиба я йому допоможу тим, що признаю ся до нього? Роз
важу його змучену душу? Я поклав у простягнуту руку монету.

Хворий артист ледви пересовував ноги. Він одійшов від мене 
із протягнутою рукою, що ходором ходила, підійшов до иньших.

Повернувши до дому я незабаром прочитав у часописі, що 
в одній із х—ських лікарень упокоїв ся від водянки талановитий 
український артист Евген Іванович Гурченко.
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