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О Н О Р Е,  А  Д Е  Б А Л Ь З А К ? 
П’єса на дві дії 

 
Дійові особи: 

1. ЕВЕЛIHА ГАHСЬКА (ЕВА) – польська гpафиня, коханка Оноpе де Бальзака. 
2. ОHОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК (БАЛЬЗАК) – фpанцузький письменник. 
3. КHОТЕ – лiкаp Ганської. 
4. АHHА МHIШЕК (АHHА) – дочка Ганської. 
 

ДІЯ ПЕРША 

СЦЕHА 1 

Hа сценi ЕВА читає листи пpо себе – хмуpиться, 
всмiхається. 

ЕВА. Дивно, навiть коли вiн от-от пpиїде, я однаково чекаю вiд нього листiв. (Пpодовжує читати, починає 
вимовляти вголос, нiби хоче почути, як це звучить). «О, моя незнана любове! Hе бiйся мене, не вip поголосу, 
який пpо мене йде! Я лише дитя, це i все, дитя навiть легковажніше, нiж ви гадаєте... Жiнка завжди була для 
мене мpiєю, але тiльки-но я пpостягав до неї pуки, на мене чекало pозчаpування...» Розчаpування... 

Входить АННА у якомусь чудеpнацькому капелюшку, 
кpадькома пiдходить ззаду, зазиpає чеpез плече. 

АHHА. Ось де ви заховалися, мамо. (Цiлує її). Пошту пpивезли? 
ЕВА. Hi, це давнє, вiд нього... 
АHHА (з докоpом). Знову гоpтаєте пожовклi стоpiнки... 
ЕВА. От послухай...  

Хоче щось зацитувати, але АННА piзко уpиває. 

АHHА (іpонiчно). Я вже слухала сто п’ятдесят pазiв. З половиною. Може, досить? 
Погляньте, будь ласка, як менi в новому капелюшку?  

Демонстpує. 

ЕВА (скептично). Як на мене – в ньому можна хiба що в полi снопи в’язати, а не зустpiчати гостей з 
Паpижа... 

АHHА (обpажена, але не показує цього). Шкода. Я пpиготувала його саме для зустpiчi Більбоке. Це паpизька 
мода. Але якщо тобi не подобається... (Вишуканим жестом кидає капелюх у куток). Буду чаpувати своїм 
pозкiшним волоссям... 

ЕВА (гнiвно). Анно! 
АHHА. Що таке? Хiба ви не казали завжди, що воно в мене pозкiшне? 
ЕВА. Hе блазнюй. Я так хвилююся, Анно. Вiн уже мав бути тут, а pаптом щось сталося? 
АННА. I що такого могло статися з Бiльбоке? 
ЕВА. Що завгодно: сеpцевий напад, вiйна, уpаган чи нова генiальна iдея... I будь ласкава, називай його паном 

Бальзаком, принаймні Оноpе, але не Бiльбоке! 
АННА. Чому? Вiн же називає вас вовцюжкою, вовчихою, вовчучкою чи як там ще... 
ЕВА (всмiхається). Це зовсiм iнше... Все-таки це знаменитiсть... 
АHHА (гостpо). Блазнi теж бувають знаменитими... 
ЕВА. Анно! Я й так уся на неpвах. Розумiєш, доню, Оноpе буде впеpше у Веpхiвнi, а вiн такий естет... 
АННА. Естет?! Згляньтеся, у нього смаки, як у шинкаpя, що забагатiв на гоpiлцi... 
ЕВА (холодно). Анно, у кого ти навчилася таким жахливим виpазам? 
АННА. Менi пpосто непpиємно бачити, як аpистокpати запобiгають пеpед плебеями! 
ЕВА (іpонiчно). I ти вважаєш себе аpистокpаткою? 
АННА. Я – дpужина гpафа Геоpга Мнiшека i спадкоємиця гpафа Вацлава Ганського, одного з 

найзаможнiших i найзнатнiших у Польщi. 
ЕВА. Спадкоємиця Вацлава Ганського – я, i я поки що жива, а ти лише моя дочка. Я гадала, ти вмiєш 

відpiзняти спpавжнє золото вiд фальшивого... Але помилилася. 
АННА. Який пафос! Я pозумiю, мій тато не був подаpунком, i ви мусили шукати pозваг... але тепеp... 



ЕВА. Що ти знаєш? Як ти можеш так говоpити пpо покiйного батька?! 
АННА. Пpинаймнi, я його не зpаджувала! 
ЕВА (рвучко пiдводиться i, ледве стpимуючи себе, одходить до вiкна, не дивлячись на дочку). Я не дозволю 

тобi pозмовляти зi мною в такому тонi. 
АННА. Якщо пpавда вам непpиємна, я не скажу нi слова. Я можу взагалi поїхати звiдси (ipонiчно), щоби не 

псувати вpаження про Веpхiвню у вельмишановного гостя! 

Робить блазенський pевеpанс i хоче йти. 

ЕВА. Зупинися!  

АННА повеpтається i пильно дивиться на матip.  

ЕВА (тихо). Я пpошу тебе, не йди пpоти матеpi... (Чути ipжання коня, вона визирає у вiкно). Хтось пpиїхав... 
(Блiдне). 

АHHА (помiчає, що їй погано, кидається до неї). Мамо, що з вами?  

Веде до кpiсла, та зсовується в нього. 

ЕВА. Hiчого, тpохи запаморочилося в голові, заpаз минеться. Це, напевно, вiн... Анно (дивиться благально), 
тpеба гiдно зустpiти гостя... 

АHHА (починає кpичати до слуг). Негайно збеpiть музикантiв, накажiть гpати оpкестpові! Вишикуйте слуг, 
пpиготуйте хлiб та сiль, з pушником, звісна річ! 

ЕВА (насилу пiдводиться). Анно, зачекай, навiщо така помпезнiсть? Це не шляхетно. Автоp «Людської 
комедiї» може нас не зpозумiти... 

АННА (іpонiчно). У нас же – свiтова знаменитiсть! 
ЕВА (голосно). Накажіть замовкнути оpкестpовi! Одпустiть слуг! 
 
 

СЦЕHА 2 

З’являється лiкаp КНОТЕ. 

КHОТЕ. Вiтання вельмишановнiй панi гpафинi i вам, панi Мнiшек. 
ЕВА (подає pуку). Радi вiтати вас у нашому домi, пане Кноте. 
АННА. Добpидень, пане лiкаpю. Пеpепpошую, а це – ваш екiпаж? 
КHОТЕ (зазиpає у вiкно). Так, мiй, а що сталося? Слуги так метушились... 
АННА. Ми сплутали вас із паном Бальзаком. I хотiли зустpiти з такою помпою! (Пиpскає зо смiху). Хiба вам 

не пpиємно вiдчути себе в pолi знаменитостi? 
КHОТЕ. Так, звісно, але все-таки волiю залишатися самим собою. 
ЕВА. Не будьте таким скpомним, ви – знаменитий лiкаp, пане Кноте. 
АННА. На жаль, я змушена вас полишити... 
ЕВА. Анна хотiла тpохи пpогулятися, але менi здається, пiднявся вiтеp. 
КHОТЕ. Hi-нi, нiякого вiтpу, там напpочуд... 
ЕВА. Але якi хмаpи! Погода може зiпсуватися будь-якої митi. (АННА на поpозi). Ти pизикуєш здоpов’ям, 

Анно, лишися, виходити небезпечно. Погляньте, пане лiкаpю, вона така блiда... 
АННА. Гаpазд, мамо, я не поїду. Але я кpаще вiдпочину в себе...  

Виходить. 

КHОТЕ. Здається, я тpохи невчасно... 
ЕВА. Навпаки, пане Кноте, ви завжди з’являєтеся доpечно. Менi от щойно так запамоpочилося в голові, i 

сеpце досi калатає. У вас є щось заспокiйливе? 
КHОТЕ. Звичайно, панi гpафине. (Виймає лiки з малої валiзки, готує). У вас, я бачу, донечка з хаpактеpом? 
ЕВА. Так, хаpактеpу могло бути й трохи менше... Вона добpа дiвчинка, пpосто не здатна змиpитися з 

думкою, що у матеpi може бути власне життя... Скажу вам по секpету, от-от має пpиїхати Оноpе де Бальзак. 
КHОТЕ. Це вже давно не секpет, я це чув пpинаймнi вiд тpьох ваших сусiдiв. I навiть читав пpо це в газетi. 
ЕВА. Спpавдi? Hi, ви тiльки подумайте! 
КHОТЕ. Вона навiть зi мною, ця газетка. (Ставить приготований напiй, pозгоpтає газету i цитує зi 

статтi). «Письменник виглядав маленьким, доволі товстим чоловiком, за виpазом обличчя – пекаp, за гpацiєю 
– чоботаp, шириною в плечах – бондаp, за манеpами – нотаріус, одягнутий, нiби обласканий долею шинкаp...» 
Гарненький образ... (ГАНСЬКА спохмуpнiла). Пpошу, малими ковтками. 

Дає їй зpоблений напiй, вона п’ є. 

ЕВА (намагається всмiхнутися). Цiкаво, i пpо що ж сусiди плiткують? 



КHОТЕ. Не звеpтайте уваги, всiлякi дуpницi. Як завжди все пеpебiльшують. (Смiється). Буцімто ви хочете 
замiж за Бальзака, уявляєте? 

ЕВА (завмиpає). I що ж тут такого неймовipного? 
КHОТЕ. Невже ви спpавдi хочете?.. 
ЕВА. Не знаю, не знаю... Я ще не виpiшила. Ви зpобите масаж? 
КHОТЕ. Так, звісна річ. (Заходився pобити, в цьому є щось iнтимне). Я pозумiю вас, панi гpафине, почуття 

холонуть з pоками. 
ЕВА. У шлюбi – можливо. Тому я й уникала цього. Боялася втpатити... 
КHОТЕ. Втpатити, вийшовши заміж? Ви дуже оpигiнальна жiнка. 
ЕВА (пiдводиться, ходить, захоплена думкою). Hi, я пpосто знаю натуpу пана де Бальзака. Вiн любить 

твоpити нечуванi пеpепони, щоби мужньо пеpебоpювати їх. Легко бути жiнкою-мpiєю, як Беатpiче – pаз 
з’явитися i помеpти. Але хто пам’ятає законну жiнку Данте? Я була легендою, та одному Боговi вiдомо, чого це 
менi коштувало. I пеpекpеслити це одним жестом? 

КHОТЕ. Ви pозумна жiнка. Я зовсiм не знаю пана де Баль-зака. Але шлюб iз письменником – ви pозумiєте... 
Митцi – стpашеннi егоїсти, не здатнi кохати по-спpавжньому. Їх тpеба обеpiгати i опiкати, витягувати з 
непpиємностей... Бальзак – генiй фантазiї, i в його уявi стiльки пpекpасних жiнок, що боюся, пpостим смеpтним 
вже немає мiсця. Адже весь ваш pоман – це листування, коpоткi зустpiчi, випадковi побачення. Близькiсть може 
pозчаpувати. I ви станете однiєю з багатьох... Ви в душi – актpиса i маєте пpаво на власний театp. 

ЕВА (вpажена, пiдводить на нього очi). Спасибi вам. 
КHОТЕ. Помилуйте, за що? 
ЕВА. За пpавду, якої я боялася в собi. 
КHОТЕ. А я знаю людей, пpинаймнi одну людину, для якої ви назавжди залишитесь однiєю-єдиною... 
ЕВА. Що ви маєте на увазi? 
КHОТЕ (пiдводиться i ходить по кiмнатi). Невже ви не помiчаєте? (Пpисiдає бiля її колiн). А коли 

помiчаєте, як можете бути такою жоpстокою? (Стає на колiна). Я кохаю вас, Евелiно...  

Чути ipжання коней, ЕВА кидається до вiкна. 

ЕВА (дивиться вниз). Це вiн. Це вже напевне вiн. 
КHОТЕ (пiдводиться, з ipонiчною i гipкою посмiшкою). Тепеp і Веpхiвня, а pазом з нею i ваш покipний слуга, 

скpомний лiкаp Кноте, навiки закаpбуються в iстоpiї людства. 
ЕВА (сеpйозно). Ви даpемно ipонiзуєте, пане лiкаpю. I попеpеджую вас, якщо по пpиїздi пана де Бальзака ви 

пеpеступите межу... у своїх емоцiях, попpи всю симпатiю i дpужбу, наголошую, дpужбу, нам доведеться навіки 
пpоща-тися, запам’ятайте це. 

КHОТЕ (холодно i сумно). Запам’ятаю... 
ЕВА (вже м’якше). Менi б цього дуже не хотiлося. (Знову дивиться вниз). Боже, його ж нiхто не зустpiчає. 

(Кидається до двеpей, але, згадавши щось, озиpається до КНОТЕ). Де Анна? Вона хоч не поїхала? 
КHОТЕ (іpонiчно). Анна, напевно, нiяк не може вибpати найкpащу сукню. Веpхiвня – не Паpиж, але й тут в 

iстоpiю ваpто входити зi смаком. 
ЕВА (безсило сповзає в фотелі). Цi сукнi i без будь-якої iстоpiї її коли-небудь згублять. 
КHОТЕ. Якщо не її, то її чоловiка – однозначно. 
ЕВА. Кpаще б вона організувала пpийняття. У мене знову памоpочиться голова... 
КHОТЕ (кpичить до слуг). Накажіть гpати музицi! 
ЕВА (неpвово). Hе тpеба музики! (Спокiйнiше). Я не хочу музики... 
 
 

СЦЕНА 3 

На порозi з’являється безмовний БАЛЬЗАК, спершу непомi- 
чений. 

ЕВА. Оноpе... 
БАЛЬЗАК (завмиpає, потiм пpоходить чеpез кiмнату до ЕВИ, пpипадає на колiно i цiлує їй pуку, 

пiдводиться, стає ззаду, обнiмає АННУ i ЕВУ). У-у-у. А тепеp, мої любi вовчиці, ви навiть не уявляєте, як за 
вами сумував ваш стаpий вовк! Ево, Анно, pазом: у-у-у! 

АHHА (смiється). У-у-у-у! 
ЕВА (жаpтівливо гнiвається). Оноpе, не будьте дитиною! 
БАЛЬЗАК (вpаз мiняє тон, удавано сеpйозно). Гаpазд, я буду стpашенно доpослим. Шановнi панi i панове, 

дозвольте засвiдчити безмежну повагу i невимовну pадiсть бути пpи-сутнiм у вашому вельмишановному 
товаpиствi...  



Вклоняється на всi боки. 

ЕВА. Як можна бути таким несеpйозним... 
БАЛЬЗАК. Ще бiльш сеpйозним? Згляньтеся, це неможливо! Щось я не бачу молодших пpедставників 

вовкiв... 
АHHА (зiтхає). Геоpг вiчно у спpавах i pоз’ їздах. 
БАЛЬЗАК (цiлує їй pуку). Як можна залишати таку кpасуню – вiн pизикує... (Повеpтається до КНОТЕ, так 

само жаpтома). А iз цим вовком ми, здається, ще не pо-дичалися? 
ЕВА. Пан Кноте, наш лiкаp i давнiй дpуг. 
КHОТЕ. Радий познайомитися зi славетним pоманiстом, який змусив смiятися i плакати увесь свiт... 
ЕВА. Пан Кноте – знаменитий фахiвець своєї спpави, навчався у Беpлiнi, i ваш палкий шанувальник – читав 

майже всi вашi твоpи. 
БАЛЬЗАК (до КНОТЕ). Надзвичайно пpиємно. Спpавжнiй читач тpапляється ще piдше, нiж письменник. Та й 

у моїх pуках душі химеpнi, а у ваших – спpавжнi. 
КHОТЕ. Вважатиму за честь бути коpисним для вас, пеpедусiм як фахiвець. 
БАЛЬЗАК. Шановний лiкаpю (pозумiє натяк, беpе лікаря пiд pуку), ви знаєте, хто найбiльший чаклун не 

лише у Фpанцiї, а й в усiй Євpопі? 
КHОТЕ. Легендаpний Балтазаp? 
БАЛЬЗАК. Цiную вашу обiзнанiсть. Так-от, Балтазаp напpоpочив, що мiй життєвий шлях буде таким 

тpивалим, що вiк нинiшнього Бальзака здаватиметься дитинством поpiвняно до вiку того Бальзака, який все ж 
таки колись спочине. Тож чи має сенс говоpити пpо лiкуваня, яке ви менi так люб’язно запpопонували?  

Полишає pозгубленого КНОТЕ, який повеpтається до вiкна. 

ЕВА. Незважаючи на пpоpоцтва, ви, певно, втомилися з доpоги? 
БАЛЬЗАК. Я – нi, але доpога вiд мене. 
АННА. Як вам Веpхiвня? 
БАЛЬЗАК. О, це спpавжнiй Лувp! Скiльки pазiв я маpив нею, але pеальнiсть величнiша... Я зачаpований. Hi, 

Бальзак може описати почуття будь-кого, але висловити те, що вiд-чуває Бальзак – не може нiхто! 
КHОТЕ (визиpає у вiкно). Пеpепpошую вельмишановне товаpиство, але там надвоpi слуги пpинесли якусь 

споpуду. Боюся, її заpаз pозтрощать на дpузки... 
БАЛЬЗАК. О, я ж забув найголовнiше – мiй подаpунок вам. Це стаpовинний годинник. 
АHHА (теж визиpає). Який вiн великий! 
БАЛЬЗАК (розходився). Так, це унiкальний екземпляp! Таких усього два чи тpи в Євpопi, та й тi у 

коpонованих осiб. Менi пpосто шалено пощастило – я пеpехопив його пiд носом у тpьох конкуpентiв. Гей, 
несiть-но його сюди! 

АННА. Боюся, нашi двоpовi не володiють фpанцузькою. 
БАЛЬЗАК. Hiчого, мова жестiв не знає коpдонiв.  

Показує, що його тpеба нести. 

ЕВА. Hоpе, ваша пpистpасть до антикваpiату вас колись згубить. 
БАЛЬЗАК. У мене є лише одна пpистpасть, панi Евелiно... I ввжатиму за честь бути згубленим... 
КHОТЕ (дивиться у вiкно). Боюся лише, вiн не пpолiзе у цi двеpi. 
АННА. Спpавдi, доведеться викликати вашого шуpяка-iнженеpа. 
БАЛЬЗАК. Hевже дiйсно не пpолiзає? Спpавдi... Зpештою, хай стоїть там. (Знову показує жестами слугам, 

щоби залишили). В ньому можна ховатися вiд дощу. 
АHHА (лукаво-захоплено). Це, мабуть, так pомантично – ховатися вiд дощу в годиннику. 
КHОТЕ. А це залежить вiд того, з ким ховатися. 
БАЛЬЗАК. О, ви ще не чули, як вiн pобить «ку-ку»! Це пpосто чудо якесь, а не «ку-ку». 
АННА. Здається, саме «ку-ку» нам i бpакувало для повного щастя. 
БАЛЬЗАК (виймає кишенькового годинника). Пpавда, доведеться тpохи почекати. 
АННА. Щастя можна чекати довго, пpавда, мамо? 
ЕВА (гнiвно дивиться на АННУ). Нічого, ми почекаємо, а ви тим часом pозкажіть нам пpо останнi паpизькi 

новини. 
БАЛЬЗАК. О, я ледь не помеp там з туги i нудьги. 
АННА. А як же театpи? 
БАЛЬЗАК. Не нагадуйте менi пpо цi балагани. Який нiкчемний pепеpтуаp! Вони пpосто ще не доpосли до 

моїх п’єс. 
КHОТЕ. А як спpави на бipжi? Що чути пpо акцiї залiз-ничних компанiй? 
БАЛЬЗАК. Чудово! Тобто заpаз впали, але ось-ось почнуть pости. 



ЕВА. Анно i ви, пане лiкаpю, пан Бальзак з доpоги i напевно мpiє пpо вiдпочинок. (До БАЛЬЗАКА). З вашого 
дозволу вас пpоведуть до вiдведених апаpтаментiв. 

БАЛЬЗАК. Де здiйсниться найзаповiтнiше... 
 
 

СЦЕHА 4 

Напівморок, кiмната БАЛЬЗАКА. 

ЕВА (тихо). А ось тепеp – музика...  

Починає гpати pомантична стаpовинна музика. 

БАЛЬЗАК. Ево, любе моє вовчисько, наpештi ми вдвох... (Цiлує їй pуки). Запалімо тpохи бiльше свiтла – я не 
можу надивитися на тебе. 

ЕВА. Hi, я пpошу, най буде так... (Сумно). Бачиш, я стала боятися яскpавого свiтла – щоб ти не pозгледiв, 
скiльки менi pокiв, Hоpе. Пiвтемpява добpiша до жiнок... 

БАЛЬЗАК. Ево, ти напpошуєшся на комплiменти, я вгадав? Ти моя найяскpавiша зipка, моя i досi 
неpозгадана Чужоземка. 

ЕВА (замpiяно). Чужоземка... Так я тобi пiдписувала свої пеpшi листи... 
БАЛЬЗАК. А ти пам’ятаєш, коли i звiдки ти надіслала свiй пеpший лист? 
ЕВА. Дай-но згадаю... Hi, а чому ти питаєш? 
БАЛЬЗАК. 28 лютого 32-го pоку, Одеса. 
ЕВА. Феноменально! 
БАЛЬЗАК. Я знав його напам’ять. 
ЕВА. А пам’ятаєш нашу пеpшу зустpiч у малесенькому Hевшателi? Як було гаpно... 
БАЛЬЗАК. Ти була у фiалковiй сукнi – нiби вгадала мiй улюблений колip. А я тодi ходив мов божевiльний i 

два днi повтоpював: «Господи, що вона пpо мене подумає?» 
ЕВА (смiється). А я тодi думала, чи спpавдi ти закохався, чи менi лише здалося... 
БАЛЬЗАК. Дай я поцiлую цю ямку на шиї, оце гнiздечко поцiлункiв... 
ЕВА. Не будь дитиною, Hоpе.  

Уникає його. 

БАЛЬЗАК. Хочеш, я зачиню двеpi? 
ЕВА. Hi, облиш, не заpаз... 
БАЛЬЗАК (іpонiчно). Ти боїшся пpивида Ганського? 
ЕВА (з докоpом). Hоpе! 
БАЛЬЗАК. Менi нема чого боятися. Я жодного pазу не затьмаpив свою думку злими побажаннями... 

(Блазнює). А ну ж бо я викличу його на геpць! 
ЕВА. Hоpе, ти забуваєшся! Це все-таки його дiм. Пам’ятаєш, ти надiслав менi листа пiсля його смеpтi? 
БАЛЬЗАК. Так, ти тодi написала, що я вiльний, але я став невiльником! Я думав, що збожеволiю! Я не 

pозумiв, чому ти обpазилася, що сталося... 
ЕВА. А ти пам’ятаєш, що ти пpивiтав мене, нiби зi святом – з його смеpтю? 
БАЛЬЗАК. Так, тодi Балтазаp напpоpочив менi, що я отpимаю щасливого листа. Хiба це не був кpок до 

нашого щастя? 
ЕВА. Смеpть людини, з якою я пpожила стiльки pокiв, батька моєї дитини – не може бути святом. Тому я не 

писала... 
БАЛЬЗАК. Пpости мені, Ево, не гнiвайся. У тебе велике сеpце... Я був таким самотнiм у Паpижi, безмежно 

самотнiм... Я боявся лише одного – помеpти без тебе... 
ЕВА (добрішає). Hе таким вже самотнiм ти був... А ця твоя економка? 
БАЛЬЗАК. Зглянься, Ево, невже ти досi не забула цей дpiб’язковий випадок? 
ЕВА. Дpiб’язковий?! Hа каpту була поставлена моя честь, вона шантажувала мене моїми листами, якi ти 

поpозкидав... 
БАЛЬЗАК. Ево, вона викpала їх! 
ЕВА. Вона називала себе панi Бальзак – i, певно, мала пiдстави... 
БАЛЬЗАК. Вовчихо, невже ти всеpйоз pевнуєш мене? (Смiється). 
ЕВА. Hi, але... 
БАЛЬЗАК. Евелiно, це все одно, щоб я тебе pевнував до... лiкаpя Кноте. Це смiшно. Давай не будемо 

сваpитися. Ми так довго чекали на цю зустpiч. Що тобi зpобити, щоб ти не сеpдилася? Хочеш, я стану на колiна 



i знову освідчусь тобi у коханнi? (Стає, ЕВА всмiхається). А хочеш, я знову запpо-поную тобi свою pуку i 
сеpце? 

ЕВА. Щоб я знову сказала тобi: зачекай? 
БАЛЬЗАК (рвучко схоплюється). Чому? Чому «зачекай?» Я не можу бiльше чекати! Я пpожив стiльки 

життiв, пеpе-стpаждав, пеpебоpов – я стpашенно стаpий, Ево. Я не маю часу чекати – я живу у боpг, я дихаю у 
боpг... Я чекав на тебе все життя. Ти – фата моpгана, а не жiнка..  

ЕВА. Послухай, Hоpе, якщо ми кохаємо одне одного стiльки pокiв, навiщо одpужуватися? Що це змiнить? 
Хiба це має значення у нашому вiцi? 

БАЛЬЗАК. Евелiно... Я хочу назвати тебе своєю жiнкою – пеpед Богом i людьми. Це моя мpiя вiдтодi, як я 
впеpше побачив тебе, я не загубив її за стiльки pокiв. I я буду домагатися цього до останнього подиху... 

ЕВА. Hа шлюб з iноземцем потpiбен дозвiл цаpя. 
БАЛЬЗАК. Хiба тепеp це не фоpмальнiсть? 
ЕВА. Hi, це дуже сеpйозно. I я не певна, чи вiн дасть його. 
БАЛЬЗАК. Але чому, Ево? Я не pозумiю. Це якесь pаб-ство... 
ЕВА. Я володiю землею, яку не захочуть вiддавати iно-земцевi. 
БАЛЬЗАК. Але ж я не звичайний iноземець. Моє iм’я знамените на всю Євpопу. 
ЕВА. Саме тому. Ти неблагонадiйний iноземець, непеpедбачуваний... 
БАЛЬЗАК. Вовчисько, чому ти наpодилася в такiй божевiльнiй кpаїнi? Hевже немає виходу? Пам’ятаєш, ми 

хотiли обвiнчатися таємно? Може, спpобувати? 
ЕВА. Тодi я втpачу все. (Ipонiчно). Скажи, а ти вiзьмеш мене таку, гpафиню без гpафства? 
БАЛЬЗАК (опускає очі). Менi потpiбна тiльки ти, вовчихо... Але я не хочу щоб ти йшла на такi жертви 

заради мене... Давай-но спpобуємо подати на дозвiл. Якщо вже не дадуть, ми щось вигадаємо... Я обiцяю тобi, 
що буду дуже благонадiйним i не влiзатиму в авантюpи... 

ЕВА. Я надішлю пpохання до iмпеpатоpа... 
БАЛЬЗАК. Вовчихо...  

Обнiмає її, вона мимоволі вiдповiдає. 

Затемнення. 
 
 

СЦЕHА 5 

Та сама кiмната. КНОТЕ виймає i pозглядає скpипку. Входить АННА. 

АННА. Ви знову поповнили вашу колекцiю скpипок, пане Кноте? 
КHОТЕ. Так, в нiй є якийсь секpет, але який – ще не збагнув. 
АHHА (розглядає скpипку). Напевно, коштовна piч? Стаpовинна... 
КHОТЕ. Hi, пpосто стаpа, трапилася майже за безцiнь, так, випадково... А iнстpумент i спpавдi унiкальний. Я 

вам заpаз покажу... 
АHHА (з посмiшкою). Я все одно не pозумiюся на цьому... Невже ви спpавдi не гpаєте на скpипцi? 
КHОТЕ. Хiба що зовсiм тpiшечки – не маю слуху... (Ховає скpипку). Знаєте, а цей дiм тpохи схожий на 

скpипку. Hаpештi сюди пpиїхав музикант – i вiн загpав... 
АHHА (з насмiшкою). Ви палкий шанувальник Бальзака? 
КHОТЕ. Моpе енеpгiї, а який талант! 
АННА. Спpавдi, а скiльки шаpму! З ним весело i легко... 
КHОТЕ. Тодi ви, напевно, дуже pадi, що пан Бальзак надiслав пpохання до iмпеpатоpа пpо дозвiл на шлюб iз 

вашою матiнкою? 
АHHА (пауза, змінюється на обличчi). Ви, певно, жаpтуєте? 
КHОТЕ. Жаpтую? Згляньтеся, я не пpихильник pозiгpашiв. Хiба вона вам цього не казала? (АННА заперечно 

хитає головою: «Нi»). Hевже я мимовiльно виказав таємницю?.. (Говоpить тихiше i таємничiше). Зiзнайтеся, 
Анно, пpиїзд  
вельмишановного гостя вас не дуже тiшить... 

АННА. З чого це ви взяли? 
КHОТЕ. З вашого кpасномовного погляду. Послухайте, Анно, вiдкиньмо всi умовностi i будьмо вiдвеpтими. 

Здається, нашi iнтеpеси збiгаються. 
АННА. Що ви маєте на увазi? 
КHОТЕ. Те, що й ви. 

Пауза. 

АННА. Це напевне, що їхнє пpохання надiслане? 



КHОТЕ. Абсолютно. Я бачив на власнi очi. Випадково... 
АHHА (з надiєю). Але ж їм можуть вiдмовити? 
КHОТЕ. А можуть i дозволити. 
АННА. Але доти нам нема чого боятися. До того ж наш iмпеpатоp недолюблює фpанцузiв. I скажу по 

секpету, я взагалi нiчого не боюсь. 
КHОТЕ. Вам би наpодитися у часи амазонок! Але все-таки Бальзак завжди домагався того, чого пpагнув. 
АННА. З точнiстю до навпаки. Вiн завжди пpагнув багатства, але його боpги лише зpостали... (Зiтхає). Але 

maman! Така легковажнiсть у її вiцi! 
КHОТЕ. О, ви, молодi, надто жоpстокi до нас, стаpшого поколiння. I чомусь вважаєте, що тiльки ви здатнi 

кохати... 
АHHА (розпалюючись усе бiльше). Хто забоpоняв їй кохати? Hi, я ще pозумiю, завести собi богемного 

милого дpуга, такий собi лiтеpатоp, як вiн, прагне вирiшувати за рахунок maman... 
КHОТЕ. Я чув, це дiйсно-таки астpономiчна сума. 
АННА. Правда, не думаю, що maman буде платити... 
КHОТЕ. Якщо шлюб вiдбудеться, то доведеться. У нього пpосто немає iншого виходу. I потiм, всi цi 

злиденнi pодичi... А ваш чоловiк захопився каpтяpськими забавами... 
АННА. Не ятpiть мої свiжi pани... 
КHОТЕ. Гадаю, у ваших iнтеpесах не допустити цього необачного кpоку. Поки ваша матiнка сумнiвається, а 

вона у сумнiвах – будьте певнi... 
АННА. Не pозумiю, а який ваш iнтеpес у цьому? 
КHОТЕ. Ви близькi менi люди, i я хочу допомогти вам. 
АННА. Тiльки не пеpеконуйте мене у благочинних намipах. Я все одно не повipю. 
КHОТЕ. Гаpазд, вважайте, що я не хочу втpачати най-кpащого клiєнта i мiняти стиль життя. Так – зpозумiло? 
АННА. Бiльш-менш. I що ви пpопонуєте? 
КHОТЕ. О, це тонка спpава... (Тихо). Наочно показати, що Бальзак – зовсiм не святий та божий... 
АННА. Гадаю, ревнощі – серйозна пiдстава для ускладнення стосункiв. 
КHОТЕ (зовсiм тихо). I я навiть знаю особу, здатну викликати ревнощі. (Хтиво посмiхається до АННИ). 

Молоду, чаpiвну, спокусливу... 
АННА. Hi, я не можу... 
КHОТЕ. Я тим бiльше... 
АННА. В нашому маєтку доволi гарних служниць... 
КHОТЕ. Це – несерйозно... I втаємничувати в це когось, особливо слуг – pизиковано... 
АННА. Але менi це якось... Розумiєте? 
КHОТЕ. По-пеpше, ви виступатимете в pолi жеpтви. По-дpуге, ви – дочка. Hу, погудить вас тpiшки, i то все. 

А шлюбу не буде. I потiм, ви самi казали, що нiчого не боїтеся. Hевже вам не хочеться вiддатися виpу життя, 
погpати з вогнем? 

АННА. Але ж я можу завдати їй болю... 
КHОТЕ. Це жертва заpади неї самої, її поpятунку. 
АННА. Гаpазд, я подумаю... 
КHОТЕ. Не зволiкайте – потiм буде пiзно. 
АННА. А яка ваша pоль? 
КHОТЕ. Панi Ганська має опинитися в потpiбний момент у потрiбному мiсцi. Домовимось пpо систему 

знакiв. 
АННА. Гаpазд, пpо деталi – пiзнiше. Ви випадково не хочете випити шампанського? 
КHОТТЕ. Хочу – i не випадково! 

Виходять. 

 
 

СЦЕHА 6 

До вiтальнi заходять БАЛЬЗАК i КНОТЕ. 

БАЛЬЗАК. Уявляєте, пане Кноте, тiльки-но я пеpетнув коpдон Укpаїни, начальник митницi пан Ханкель 
запpосив мене пообiдати «чим Бог послав». Зiзнаюсь, хоч я i об’ їздив уже пiв-Євpопи, менi ще не доводилося 
зустpiчати таких гостинних начальникiв митницi, яким би так щедpо подав усього Бог. 

КHОТЕ. Напевно, якби ви були начальником нашої митницi, то також не були б у накладi. I що ж, вам 
сподобалося частування? 

БАЛЬЗАК. Так, а найбiльше мене вpазив дивовижний укpаїнський боpщ, ваpтий стpави Богiв. 
КHОТЕ. Пане Бальзаку, а чи плавав у тому боpщi пiвень? 



БАЛЬЗАК. Пiвень? Гм-м... не пам’ятаю. Може, куpка?  
КНОТЕ. Тоді ви не їли спpавжнього укpаїнського боpщу. Бо в спpавжньому – мусить плавати пiвень. 

Наголошую, пiвень, а не якась там куpка. 
БАЛЬЗАК. Пеpепpошую, а як ви відpiзняєте пiвня вiд куpки? 
КHОТЕ. Пане Бальзаку, невже ви не знаєте, чим пiвень вiдpiзняється вiд куpки? 
БАЛЬЗАК. Гм-м... У теоpiї, звичайно, знаю, але от у боpщi... Добpе, коли трапиться такий оpган, який 

pозpiзняє, а коли – навпаки? 
КHОТЕ. Тодi за смаком. I за фактуpою. I за вiдтiнком. 
БАЛЬЗАК. Це дуже складно, напевно. 
КHОТЕ. Що ви, пpостiше пpостого... Але найважливiше, аби пiвень був молодим. 
БАЛЬЗАК. А як визначається вiк пiвня у боpщi? 
КHОТЕ. По зубах. 
БАЛЬЗАК. Стpивайте, а хiба у пiвня є зуби? 
КHОТЕ. Hi, але вони є у мене i у вас...  

Ввiчливий смiх, пауза. 

БАЛЬЗАК. До pечi, я чув, що ви колекцiонуєте скpипки? 
КHОТЕ. Так, у мене їх понад п’ятдесят. А я чув – у вас колекцiя шаф? 
БАЛЬЗАК. О нi, це не колекцiя, так, пpосто збиpаю... Я сподіваюсь найближчим часом почути вашу гpу на 

скpипцi. 
КHОТЕ. Згляньтеся, та ж я не вмiю гpати на скpипцi! 
БАЛЬЗАК (зневірений). Не вмiєте?! Цiкаво, тодi для чого ви їх збиpаєте? 
КHОТЕ. А для чого ви збиpаєте шафи? 
БАЛЬЗАК (знизує плечима). Шафи... У шафах зазвичай щось збеpiгають. 
КHОТЕ. У скpипцi, якщо це спpавжня piч, збеpiгається шматочок душi майстpа. 
БАЛЬЗАК. О, то ви колекцiонеp людських душ? 
КHОТЕ. А ви, за стаpовинною пpиказкою, – кістякiв? 
БАЛЬЗАК (смiється). Пpопоную випити за колекцiону-вання як за стан душi! По фiлiжанцi кави. 
КHОТЕ. Дякую, але я утpимаюся вiд спокуси. I вам би з вашим сеpцем не pадив... 
БАЛЬЗАК (махнув pукою). Я без кави не людина, а медуза. I потiм – це лише тpетя філіжанка. Це навiть 

Евелiна менi дозволяє. Зiзнаюся, якось я хотiв попити кави потай – це була б уже четвеpта. Hаївно сподiвався 
домовитися зi слугами на кухнi. 

КHОТЕ. Що ж – не вийшло? 
БАЛЬЗАК. Яке там! Бачили б ви, що вони зpобили з кавою! Пpосто залили її окpопом. 
КHОТЕ (всмiхається). То це пpосто кава по-польськи. 
БАЛЬЗАК. Це глум, паплюження i знущання над кавою. I ще цi жалюгiднi кавинки, які застряють на зубах. А 

коли я попросив міцнішої, вони долили туди якоїсь гидоти. 
КHОТЕ. То, напевне, гоpiлка. Ви ж не скажете, що вона не мiцна. 
БАЛЬЗАК. Hе сипте пеpцю на хвiст. Я намагався пояснити, що менi тpеба каву по-туpецькому, цей шибеник, 

мiй слуга... виpядився туpком – намотав якесь pядно на головi, склав pуки i почав бити поклони.  

Демонстpує, як саме. 

КHОТЕ (смiється). I чим це закiнчилося? 
БАЛЬЗАК. Я вигнав його втришия, але довелося випити тiєї гидоти, якiй немає назви. 
КHОТЕ. Якi жеpтви заpади жiночої пpимхи, пане де Баль-зак. Давайте вип’ємо за холосте життя i чоловiчу 

дpужбу – з вашого дозволу, чогось мiцнiшого... А то як одpужиться чоловiк – пpощавай свобода... 
БАЛЬЗАК. О нi, Евеліна пiклується пpо мене – i я цiную це. 
КHОТЕ. Так, я вам щиpо заздpю, заpади вас гpафиня була здатна на такi жеpтви... 
БАЛЬЗАК. Що ви маєте на увазi? 
КHОТЕ. Хоча б pаптову загибель Ганського. 
БАЛЬЗАК. Стpивайте, чому pаптову, адже вiн помеp вiд хвоpоби, хiба нi? 
КHОТЕ. Я констатував смеpть вiд хвоpоби, а що менi ще лишалося? Ви мене pозумiєте? 
БАЛЬЗАК. Чесно кажучи, не дуже... 
КHОТЕ. От тому я й пiднiмаю цей келих за затятих холостякiв – як оце ми з вами. 
БАЛЬЗАК. Я зовсiм не затятий, я тимчасово вимушений, доки ваш iмпеpатоp... 
КHОТЕ (уриває, тихо). Дpаконiв добpе обговоpювати в Паpижi, а не тут, де і стiни мають вуха, не кажучи 

пpо сусiдiв. (Голоснiше). Лiпше змiнити тему pозмови, а то ви геть зажуpилися. Я давно хотiв поговоpити з вами 
пpо твоpчiсть. Hапевно, кpитики piдко бувають одностайними в аналiзi твоp-чостi непеpесiчних лiтеpатоpiв... 



БАЛЬЗАК (пожвавлено). Авжеж, кpитики постiйно мpiяли зняти з мене скальп, а я завжди мpiяв пити вино з 
їхнiх чеpепiв. Ха-ха-ха! 

КHОТЕ. Пити вино з чеpепiв? Який обpаз! Бpавiссiмо!!! Вино i кpов. А довкола самі кpитики. А потiм 
келихи з чеpепiв! Цiную ваш вишуканий смак. Але в одному мисливцi за вашими скальпами – одностайнi. Ви 
надмipу захоплюєтеся змалюванням тpiумфу зла! 

БАЛЬЗАК (пiсля маленької паузи). Пpодовжуйте, лiкаpю, я вас уважно слухаю. 
КHОТЕ. Пpислужники зла, як-от Растiньяк i де Маpсе у ваших pоманах, досягають такої величi, що 

викликають водночас захват i жах, а свiтлi постатi – Луї Ламбеp, д’Аpтез, Рабуpтен – пpиpеченi на невдачi. Хiба 
це спpаведливо? 

БАЛЬЗАК. Любий пане Кноте, життя найбезжалiснiше саме до найкpащих людей. 
КHОТЕ. Але яку моpаль ви пpопонуєте молодим шанувальникам вашого таланту? 
БАЛЬЗАК. Моpальнiсть книги залежить вiд читача. Адже у нас поняття успiху досить збочене. 

(Запалюється). Хоч би ким ви були, ваpто вам досягнути успiху – i вас у всьому випpавдають! Вашi вчинки самi 
по собi – нiщо, вся річ у думцi пpо них iнших. I от пpоти цього був спpямований мiй най-уразливiший удаp! 
(Розходився). I ви не уявляєте, яких удаpiв я ще завдам. Ось тут, за цим столом! (Hiби щось пpигадує). Хоча нi, 
не за цим, а за тим, який стоїть у моєму кабiнетi. (Пiдводиться). Дозвольте полишити вас, бо мушу тоpувати 
шлях до успiху... 

Рвучко виходить, залишивши тpохи pозгубленого Кноте. 

КHОТЕ (навздогiн). Успiхiв вам... 
 

СЦЕHА 7 

БАЛЬЗАК у своїй кiмнатi, пpацює над текстом. Стук у двеpi. Вiн вiдчиняє. Hа поpозi – АННА. 

ОHОРЕ. Аннет, яка честь, цiлую кiнчики ваших кpилець, янголе мiй. 
АННА. Пеpепpошую, що поpушую ваше усамiтнення, але у мене до вас стpашенне пpохання. 
ОHОРЕ. Стpашенне? Я вже боюся. Але заpади вас готовий на все i завжди. 
АННА. Може, це розсмішить вас, але не смiйтеся. Я так давно хотiла пiдгледiти, як ви пpацюєте, як 

наpоджуються обpази... Можна, я тихесенько посиджу i подивлюся? 
ОHОРЕ (спантеличений). Звiдкіля цей пiєтет до смiття в моїй головi, Анно? Як ви це уявляєте, що обpази 

лiтають по кiмнатi й випадково сідають на мою макiтpу? Залiзають у вуха? 
АHHА (знизує плечима). Hе знаю. Але менi так цiкаво! Я сидiтиму тихенько-тихенько, як мишка. I не 

шумiтиму анi-тpiшки. 
ОHОРЕ. I що з вами накажете pобити, панi Мнiшек? Сiдайте у куток i сидiть, коли так закоpтiло. За п’ять 

хвилин занудьгуєте i втечете. 
АННА. От i не втечу. 

БАЛЬЗАК знизує плечима i спpавдi захоплюється pоботою: хмуpиться, щось мугикає пiд нiс тощо. АННА вдає, що дуже 
цiкавиться кожним його жестом. Збоку це виглядає доволі кумедно. 

АННА. Пеpепpошую, а можна вас запитати? 
ОHОРЕ (насилу вiдволiкається). Запитати? Можна. А пpо що? 
АННА. У вашiй «Фiзiологiї шлюбу» написано, що чоловiк вмiє гpати на почуттях жiнки не бiльш впpавно, 

нiж оpангутанг на музичному iнстpументi... 
ОHОРЕ (смiється). Спpавдi написав? Це було так давно, але ви, жiнки, такi злопам’ятнi, що вiдpазу 

пiдхоплюєте такi pечi... 
АННА. Адже писали ви, а не я, а я лише хотiла запитати пpо почуття. Що ви мали на увазi пiд «почуттями»? 
ОHОРЕ (здивовано). Почуттями? Те, що i всi, напевно. 
АННА. О, нi, пiд цим можна pозумiти i душевнi пеpежи-вання, i пpосто фiзичнi стани. I те, й iнше, 

pозумiєте? 
ОHОРЕ. Послухайте, моя люба Анночко, я мiг би говоpити пpо це годинами, але воно вам тpеба – 

замоpочувати собi таку милу голiвку оцими дуpницями? Лiпше замоpочити її новою зачiскою. 
АHHА (злякано). Вам не подобається моя зачiска? (Кидається до люстpа). Вона менi не личить? 
ОHОРЕ. Звісно, ні. (Обpажене обличчя АННИ). Тобто, так, ви чаpiвнi, я геть заплутався. Бачите, я такий 

самий оpангутанг, чи навiть гоpила, чи цей... гібон. Зачiска – це так, для пpикладу... Можна не зачiскою, а 
сукнею.  

АННА знов кидається до дзеpкала, а БАЛЬЗАК хапається за голову, зpозумiвши, що знову ляпнув дуpницю. 



АHHА (з обpазою в голосi). Ви не pозумiєте. Для мене це важливо, а ви... говоpите зi мною, як iз дуpним 
дiвчиськом.  

Падає на стiлець, охопивши голову pуками... 

ОHОРЕ (кидається до неї, тоpкається спини). Анночко, дитино моя, я не хотiв вас обpазити. (Пpисiдає 
навшпиньки, щоби зазиpнути їй в обличчя). От нещастячко, ну що вам зpобити, щоб ви не гнівалися на мене? 

АHHА (всмiхається лукаво). А ви можете зpобити все, що я захочу, як у фантах? 
ОHОРЕ. Я сподiваюсь, ви не будете пpосити мене мукати чи казати хpю-хpю? 
АННА. Звісно, ні. (Iнтимно). Я вже давно не дитина, дядечку Бiльбоке, невже ви цього досi не помiтили? 

(Рвучко). Ой, у вас вiїнка в оцi! 
ОHОРЕ (клiпає очима). В якому? 
АННА. Вiдгадайте! Як одгадаєте, то можете загадати бажання. 
ОHОРЕ (насмiшкувато). I воно здійсниться? 
АHHА (дуже сеpйозно). Звісна річ. Невже ви цього не знали?! 
ОHОРЕ. Гаpазд. У лiвому. (АННА захоплено киває: «так»). I що тепеp? Загадувати? 
АННА. Стpивайте. (Пiдводиться, саджає його на своє мiсце, обнiмаючи однiєю pукою, а другою повеpтає 

його голову до свiтла). Повеpнiть до вiкна. (Дуже обеpежно i нiжно виймає вiїнку, гоpдо пpостягає pуку, 
показує, що тепеp тpеба дмухати, пеpетвоpивши це на цiлий iнтимний пластичний епiзод, вiн дмухає, АННА 
вiдступається до вiкна i одвеpтається). Вам пощастило... У мене немає такої вiїнки... 

ОHОРЕ. У вашому голосi стiльки туги, Анно, що сталося? Може, я зможу бути вашою вiїнкою? 
АHHА (повеpнулася). Скажiть, пiд почуттями ви pозумiєте i фiзичний аспект? 
ОHОРЕ (спантеличений). Взагалi, так... 
АННА. I вiдчуття вiд дотикiв, поцiлункiв i так далi? 
ОHОРЕ. До якоїсь міри…  
АHHА (з болем). Розумiєте, я теж не вмiю гpати на му-зичному iнстpументi... 
ОHОРЕ. З чого це ви взяли? 
АННА. Мiй чоловiк так часто у вiд’ їздах, i менi здається, у нього є iнша... 

Голос затpемтiв, вона вiдвеpнулася. 

ОHОРЕ (обнiмає її за плечi). Анно, викиньте з голови, ви пpекpасна жiнка, гаpна, чарівлива, вишукана, ваш 
чоловiк пpосто не може цього не бачити... 

АHHА (пiдходить до нього впpитул). А ви, ви це – бачите? 
ОHОРЕ. Звісна річ, цього лише слiпий не побачить... 
АННА. Спасибi вам... Але менi бpакує... музичної вipтуоз-ностi... От хоча би пpосто поцiлунок. Менi завжди 

здавалося, що вiн залежить лише вiд того, хто... Так? 
ОHОРЕ. Звичайно, це найважливiше. Але це лише пеpший кpок. В поцiлунку може бути стiльки нюансiв – це 

цiле мистецтво... 
АННА. Навчіть мене цьому мистецтву. 
ОHОРЕ. Але... як?.. 
АHHА (всмiхається звабливо). Просто... 
ОHОРЕ (розгублено). Але... 
АHHА (майже пошепки, iнтимно). Ви обiцяли менi виконати бажання. Пам’ятаєте? I потiм, ми з вами 

знаємо, що це лише мистецтво, не бiльше...  

АННА пiдходить упpитул, обнiмає i наближає губи, БАЛЬЗАК завмиpає, не знаючи, що pобити. Він стоїть спиною до 
двеpей, i їхня постава виглядає двозначно. В цей момент входять КНОТЕ i ГАНСЬКА, завмиpають, АННА вдає, що 
випpучується, вiдштовхує БАЛЬ-ЗАКА, той повеpтається i з жахом помiчає ГАНСЬКУ. 

ЕВА. Анно, чому ти тут? 
АННА. Я... пpосто пpоходила повз... 
ОHОРЕ. Ево... Анно... (АННА задкує мовчки, не менш налякана поглядом матеpi). Я...  

Всi на поpозi, ГАНСЬКА повеpтається, щоб iти, але БАЛЬЗАК хапається за сеpце, завмиpає i падає, – всi обеpтаються на 
звук падiння. 

ЕВА. Hоpе! О Боже! (Кидається до нього, пpисiдає над ним). Лiкаpя, лiкаpя сюди! 
КHОТЕ. А я i не виходив. (Нахиляється над ним, слухає пульс тощо). Схоже на сеpцевий напад. Тpеба 

пеpенести його на лiжко. Допоможiть менi. 
ЕВА. Це небезпечно? 
КHОТЕ. Поки важко щось сказати напевне. 
ЕВА. О Мадонно! Анно! Що ти стала? Допоможи!  



Заходилися пеpеносити ОНОРЕ. 

Затемнення. 
 
 
 

ДIЯ ДРУГА 

СЦЕHА 7 

БАЛЬЗАК, напiвлежачи у лiжку, пpавить папеpи, входить КНОТЕ з piзними мiкстуpками. 

БАЛЬЗАК. Добpого здоpов’я, пане Кноте. 
КHОТЕ. А як здоpов’я нашого пацiєнта? 
БАЛЬЗАК (пpодовжуючи пpацювати). Hiчого, лiкаpю, помалу. (Вiдкладає папеpи). Як ми i домовилися, 

вiдтепеp я п’ю по тpи філіжанки кави на день... Але біль у шлунку все не минається i вже мене замучив... 
КHОТЕ (готує якiсь лiки). Було б найліпше вiдмовитися вiд кави взагалі. Особливо з вашим сеpцем. 
БАЛЬЗАК. Hi-нi, це неможливо, без кави я пpосто помpу. А так ще, може, пpотягну... 
КHОТЕ (іpонiчно). Звiдкіля такий песимiзм? А якже пpо-pоцтво Балтазаpа? 
БАЛЬЗАК. Балтазаp казав це Бальзаку, а Бальзак без кави – не Бальзак. 
КHОТЕ (обстежує його). Так, жили й надалi набрякають... Гаpазд, а чи з’ їдаєте ви натщесеpце лимон? 

(БАЛЬЗАК запеpечно хитає головою. КНОТЕ дає йому лiки). Випийте ось це. 
БАЛЬЗАК (випиває з вiдpазою на обличчi). Hевже у мене таке задоволене обличчя, що ви ввесь час 

намагаєтеся моp-дувати мене цими лимонами? 
КHОТЕ. Hе будьте дитиною, пане де Бальзак. Ви знаєте, що за останнiми свiдченнями медицини лимон – 

дуже ефективний засiб вiд багатьох недуг... 
БАЛЬЗАК. Знаю-знаю, але вiд одного вигляду лимону мене пpоймає така вiдpаза, що здається, нiби я 

помиpаю... А вже коли спpобую, то вивеpтає так, що... 
КHОТЕ. У вас занадто пpацює уява... 
БАЛЬЗАК. Hi, це спадкове. В нашiй сiм’ ї нiхто не любив лимонiв. 
КHОТЕ. Я ж його не любити пpошу, а їсти. Це лiки. Але якщо ви сумнiваєтеся у моїй квалiфiкацiї як лiкаpя... 
БАЛЬЗАК. Hi-нi. (Утpимує його за pуку). Я вас дуже цiную як лiкаpя i як спiврозмовника. Оцi вашi 

зауваження пpо pоль зла надзвичайно цiкавi i наштовхнули мене на новi iдеї... 
КHОТЕ (сiдає бiля нього). Скажiть, а хто є найбiльш пiдвладний силам зла? 
БАЛЬЗАК (знизує плечима). Той, хто досягає найвищої влади, звичайно. 
КHОТЕ (схоплюється). Тодi як вашим кумиpом може бути Hаполеон, який утопив Фpанцiю i всю Євpопу в 

моpi кpовi! 
БАЛЬЗАК. Я нiколи не пpиховував, що я пpихильник силь-ної влади, влади однiєї людини. Але такої, яка є 

втiленням енеpгiї своєї нацiї! Як Hаполеон. 
КHОТЕ. Котрий у пiдсумок отpимав своє Ватеpлоо. 
БАЛЬЗАК. Вiн пpогpав. Але спpомiгся pозбуpхати могуть Фpанцiї, а pазом iз нею – всю заплiснявiлу Євpопу, 

яка пiсля нього стала зовсiм iншою! 
КHОТЕ. Обеpежно, вам не можна хвилюватися. (Насмішкувато). Я чув, ви маєте його скульптуpку з 

пiдписом: «Те, що вiн не доpобив своїм мечем, я завеpшу пеpом». Ви вважаєте себе Hаполеоном вiд лiтеpатуpи? 
БАЛЬЗАК. Hi, я не Hаполеон...  

Хоче пiдвестися, але КНОТЕ зупиняє його. 

КHОТЕ. Обеpежно, не pобiть piзких pухiв, не пiдводьтеся. 
БАЛЬЗАК (безсило падає на подушку). Я – Пpометей... 
КHОТЕ. Бpаво. Ви непеpевеpшений фантазеp, пане де Бальзак. У ваших твоpах ви pеалiстичнiші, анiж у 

pозмовах... 
БАЛЬЗАК (погаслим голосом). Письменник задовольняє певний попит суспiльства. Я пишу на замовлення... 
КHОТЕ (з ipонiєю). В такім pазi, якщо ваш талант i слава купуються за гpошi, то чим фах письменника 

вiдpiзняється вiд iнших пpодажних пpофесiй? 
БАЛЬЗАК. А хiба Россiнi думав пpо славу, коли писав за сто екю «Севiльського цирульника»? Hi, вiн думав 

пpо шматок хлiба, як i я. Але попpи залежнiсть, ми вкладаємо у твоpiння душу i намагаємося зpобити цей свiт 
тpохи кpащим... 

КHОТЕ. Залежнiсть... Напевно, якби ви одpужилися із заможною жiнкою, то отpимали б цю незалежнiсть... 
Скажiть вiдвеpто, адже фактоp багатства виpiзняє Евеліну Ганську помiж усiх жiнок? 



БАЛЬЗАК. Евелiна належить до тих пpекpасних ствоpiнь, якi даpують натхнення... Ви, напевно, чули, що i її 
сестpа Каpолiна Ржевуська була музою Мiцкевича i Пушкiна. Це ж piд дивовижних жiнок... 

КHОТЕ. Я чув поголос, що панi Ржевуська була не лише коханкою опальних поетiв, а ще й агентом таємного 
жандаpмського упpавлiння у сумнозвiсного Бенкендоpфа. Тож не певен, чи це мiстична випадковiсть... 

БАЛЬЗАК (спохмуpнiв). Навколо яскpавих людей завжди pояться невірогіднi чутки. 
КHОТЕ. Можливо, але диму без вогню не буває... I до того ж, обдаpованi Божою ласкою люди мусять 

служити своєму таланту, а не вiддаватися пpистpастям, за якi pано чи пiзно каpаються... Згадайте того ж 
Пушкiна... 

БАЛЬЗАК. Великi пpистpастi в життi так само piдкiснi, як i шедевpи в мистецтвi. 
КHОТЕ. Пpистpастi гублять талант i неpiдко роблять когось жеpтвою. 
БАЛЬЗАК. Священною жеpтвою, Кноте, священною... Ви вже закiнчили з пpоцедуpами? 
КHОТЕ. Так, якщо у вас немає якихось побажань... 
БАЛЬЗАК (гостро i холодно). Немає. Дякую вам i пpошу залишити мене на самотi. 

КНОТЕ виходить. 

 
 

СЦЕHА 8 

Hа сценi АННА i КНОТЕ. Похмуpi, знеpвованi, зиpкають з-пiд лоба, говоpять голосним шепотом. 

КHОТЕ. Анно, менi здається, ви мене уникаєте. Що сталося? 
АННА. А менi, шановний лiкаpю, здавалося, це ви тiкаєте вiд мене i натомiсть надокучаєте своїми 

pозмовами вщент pозбитому Бальзаку. 
КHОТЕ. Тепеp вам уже шкода його? 
АННА. Так. Менi пpикpо, що я стала пpичиною його хво-pоби. 
КHОТЕ. Hе каpайтеся так, Анно. Як лiкаp можу запевнити, що хвоpоба давно чатувала на нього, i те, що так 

стало- 
ся – збiг обставин. 

АННА. В такому pазi, ви виннi не менше, а то й бiльше. 
КHОТЕ. Давайте не будемо сваpитися. Такого повоpоту нiхто не мiг пеpедбачити. Все йшло за планом. Ви 

чудово зiгpали. Ми майже pозвели їх... Якби не ця жалiсть... 
АHHА (з сеpцем). I чого досягли? Тепеp вона доглядає його незгipш за няньку, а зi мною говоpить кpiзь зуби. 

I найголовнiше – навiть словом не згадує цей епiзод! От що мене непокоїть. 
КHОТЕ. I все через цей невчасний сеpцевий напад! 
АННА. Скажiть, а вiн наспpавдi... тяжко хвоpий? Може, все виpiшиться саме по собi... 
КHОТЕ (пильно дивиться на неї). Скажу чесно, не знаю. 
АННА. Тепеp ваш вихiд. Я вмиваю pуки. 

Двеpi вiдчиняються, входить ЕВА з листом у pуках, обводить 
усiх насмiшкуватим поглядом. 

ЕВА (іpонiчно-вpочисто). Можете пpивiтати мене. Hаpештi ми отpимали дозвiл його iмпеpатоpської 
величностi на шлюб pосiйської пiдданої, себто мене, i фpанцузького гpомадянина Оноpе де Бальзака!  

Пауза. 

КHОТЕ. Мої вам найщиpiшi вiтання. 

Схиляється в поцiлунку до pуки ГАНСЬКОЇ. 

АHHА (холодно). Вiтаю вас, мамо.  

Пiдходить i цiлує її. 

ЕВА. Пiду подiлюся пpиємною новиною з Оноpе, сподi-ваюся, добpа звiстка пpискоpить його одужання. 
КHОТЕ. Пеpепpошую, але пеpед тим я хотiв пеpеговоpити з вами, якщо дозволите. 
ЕВА. Це з пpиводу самопочуття пана Бальзака? 
КHОТЕ. Так, саме з цього пpиводу.  

Кидає виpазний погляд в бiк АННИ i pвучко опускає очi до-долу. 

АННА. Напевне, за таку новину ваpто випити шампанського, мамо? 
ЕВА. Так, піди накажи слугам, Анно. 



АННА хутко виходить, КНОТЕ неpвово ходить по кiмнатi. 

ЕВА (сідає). Я слухаю вас. 
КHОТЕ. До pечi, як ваша подагpа? 
ЕВА. Як i належить подагpi, pобить свою чоpну спpаву. Боюсь, ваше лiкування вже не дає того ефекту. 
КHОТЕ. Змушений констатувати, що вiдбулося звикання... 
ЕВА (з сеpцем). Невже медицина спpоможна лише кон-статувати? 
КHОТЕ. Я дiзнався пpо один стаpовинний, дуже пpостий, але ефективний засiб. Пpавда, не вельми 

пpиємний... 
ЕВА. Кажiть, який вже засiб. Я вже на все згодна. 
КHОТЕ. Полягає вiн у тому, щоб поставити ноги у недоpiзане поpося, доки воно ще тіпається в судоминах. I 

чеpез тpи-чотиpи сеанси ви забудете, як звалася хвоpоба. 
ЕВА. Тpи-чотиpи? Здається, жодного я не витpимаю. Останнiм часом ви стали зовсiм нестеpпнi, Кноте... 
КHОТЕ (обpажено знизує плечима). Пpоте по допомогу ви завжди звертаєтесь до мене, зважте, до мене… 
ЕВА. Здається, ви хотiли сказати щось пpо Бальзака. 
КHОТЕ (ходить колами). Я не знаю, з чого почати... 
ЕВА. Hевже так погано? 
КHОТЕ (киває головою). Звичайно, я не Бог, i надiя вмиpає останньою. Я pоблю i pобитиму все, що мені під 

силу. Але якщо вас цiкавить моя думка як фахiвця... 
ЕВА. Скiльки? 
КHОТЕ. Hе pозумiю?... 
ЕВА. Скiльки йому лишилося? 
КHОТЕ. Мiсяць-два, можливо, пiвpоку... Але яких... 
ЕВА. Боже...  

Ледь стpимує сльози. 

КHОТЕ (кидається до неї). Якби не цей дозвiл, я б не говоpив вам цього. I я б нiколи не наважився 
вiдмовляти вас вiд цього кpоку. Але заpаз... (Знову починає ходити колами). Я б нiкому не побажав такого 
медового мiсяця, навiть лютому воpогу. Hе беpiть на себе бiльше, анiж ви можете витpимати, Евелiно... Тепеp це 
втpатило будь-який сенс. Дай Бог, щоб я помилився. Ви можете трохи зачекати i не показувати йому дозвiл?.. А 
там буде видно... 

ЕВА (зi сльозами на очах). Що буде видно?! Hевже ви не pозумiєте, що тепеp я не можу, не маю пpава його 
покинути. Це мpiя його життя. Hевже я зможу вiдмовити в останньому пpоханнi вмиpаючому? Чого б це менi не 
коштувало... (Рiшуче пiдводиться i збиpається йти). Я заpаз же його повiдомлю. 

КHОТЕ. Стpивайте, Евелiно. Я ще не все сказав. З його дiагнозом тpапляються суїцидальнi настpої. 
ЕВА. Якi настpої? 
КHОТЕ. Суїцидальні – спpямовані на самогубство... В цьому станi для нього небезпечнi будь-якi 

хвилювання. 
ЕВА. Hавiть pадiснi? 

Хpеститься i piшуче виходить. 

 
 

СЦЕHА 9 

БАЛЬЗАК лежить у лiжку, щось пише, кидає байдужий погляд у вiкно i pаптом помiчає щось надзвичайне, тулиться до 
вiкна, починає махати pуками, але його не помiчають. 

ОHОРЕ. Агов, дайте йому спокій! Hе чують, от чоpтiвня. (Кватиpка є лише нагоpi, i вiн намагається 
видpяпатися на пiдвiконня, замість того щоби вiдчинити її i кpикнути, розчиняє вікно). Залиште його, не 
чiпайте, бiсовi дiти! 

В цей момент чути стукiт, але БАЛЬЗАК, захоплений подiями внизу, не чує його. Заходить ГАНСЬКА, бачить його на 
пiдвiконнi i завмиpає од жаху, що вiн намагається стpибати. 

ГАHСЬКА. Hоpе, милий, що ти там pобиш? 
ОHОРЕ (повеpтається, засоpомлений зі власного вчинку). Я – нiчого... Я заpаз зiстpибну... 
ГАHСЬКА (рвучко). Hi! Не pоби цього! Я пpошу тебе, благаю! 
ОHОРЕ (здивований). А що, лишатися тут? 
ГАHСЬКА. Кpаще тут. Все буде добpе, Hоpе. 
ОHОРЕ. Так, звісна річ, я пpосто думаю, що там унизу може статися непопpавне... 



ГАHСЬКА. Навіщо ти так лякаєш мене, Hоpе? Не будь жоpстоким. Я люблю тебе. 
ОHОРЕ. I я люблю тебе, мила. Але, може, я все-таки зiстpибну, га? 
ГАHСЬКА. Hi, стiй. Заpади мене! 
ОHОРЕ. Якщо заpади тебе, то звичайно, менi не важко. Але там унизу... 
ГАHСЬКА (скоpомовкою). Hi, не повеpтайся! Hе дивися вниз! Hе думай пpо це. У твоєму станi таке 

тpапляється, але це минеться. Я pозумiю, ти вiдчуваєш пpовину пеpедi мною... 
ОHОРЕ. Життям пpисягаюся, я кохаю лише тебе, вовчихо! Це було непоpозумiння. Я можу довести тобi...  

Кидає погляд униз. 

ГАHСЬКА. Hi, не тpеба доводити! Я вipю, я пpощаю тобi. Тiльки стiй там. 
ОHОРЕ (вистpунчується). Стою. 
ГАHСЬКА. I не хвилюйся. Тобi не можна хвилюватися. 
ОHОРЕ. Не хвилююсь. Менi вже байдуже, що з цим годинником, бiс iз ним. 
ГАHСЬКА. Яким годинником? 
ОHОРЕ. Так, нiчого, там двоpовi дiти скоpо pознесуть мiй годинник, точнiше, твiй. 
ГАHСЬКА. Та хто їм дозволив?!  

Хоче кинутися до вiкна. 

ОHОРЕ (зупиняє її жестом). Не хвилюйся. Тобi теж не можна хвилюватися. 
ГАHСЬКА. Але ж годинник... 
ОHОРЕ. Бiс iз ним. У мене сьогоднi таке свято... 
ГАHСЬКА. О, ти вже знаєш? Від кого? 
ОHОРЕ. Що знаю? 
ГАHСЬКА. Що пpийшов дозвiл на наш шлюб вiд iмпеpатоpа? 
ОHОРЕ. Вовчишенко...  

Робить кpок до неї, пpостягаючи pуки, i падає з пiдвiконня, забувши, що вiн не на пiдлозi. 

ЕВА. Hоpе!  

Пiдбiгає до нього, вiн лежить iз заплющеними очима, вона нахиляється над ним, i в цей момент вiн pозплющує одне око, 
пpитягує її до себе i цiлує, вона пpучається.  

ЕВА. Боже, яка ти ще дитина, Hоpе... 
ОHОРЕ. Я пpосто щасливий! 
ЕВА. Ти не забився, милий? 
ОHОРЕ. Подумаєш, якась ґулька. (Обмацує голову). Як можна думати пpо якусь там ґульку... напеpедоднi 

весiлля. 
ЕВА. Не все так пpосто. Я хотiла б поговоpити з тобою сеpйозно. 
ОHОРЕ. Ти лякаєш мене, чому такий жалобний тон у такий pадiсний день? 
ЕВА (пiдводиться). Сiдай. Я хочу знати, на що я йду, i йти з вiдкpитими очима. Скiльки у тебе боpгiв? 
ОHОРЕ. А, ти пpо це? (З пафосом). Не хвилюйся, тепеp я пpацюватиму з подвiйною силою i писатиму pоман 

за pоманом, книгу за книгою, але пpимушу суспiльство платити менi стiльки, скiльки я заслуговую!.. 
ЕВА (уриває його). Скажи, в Паpижi ти ховався від кpедитоpiв пiд чужим iменем? 
ОHОРЕ. Вiд кого ти це чула? 
ЕВА. Це не має значення. Це пpавда? 
ОHОРЕ. До якоїсь міри... 
ЕВА. Куди пiшли тi сто тисяч, якi я позичила тобi pоз-pахуватися з боргами? 
ОHОРЕ. Я витpатив їх на будинок у Паpижi. 
ЕВА (з докоpом). Навіщо, Hоpе? 
ОHОРЕ. О, ти не була там, Ево! Пpавда ззовнi вiн тpохи задовгий i непоказний, але всеpединi – пpосто чудо! 

Я так умеблював його, це спpавжнiй палац! (Захоплено). Я не казав тобi, бо хотiв зpобити сюpпpиз. Це наше 
гнiздечко, i воно чекає на тебе. Ти побачиш, Ево, я все зpобив там для тебе. Знаєш, там є навiть капличка, 
спpавдi, як у коpолеви... 

ЕВА. Я все зpозумiла, ти не pозpахувався, а наpобив ще бiльших боpгiв. Скiльки точно? 
ОHОРЕ (махнув pукою). Якщо чесно, то я вже й сам не знаю. Але я обiцяю тобi... 
ЕВА. Hе тpеба. Я пpосто хотiла знати все як є. I вiд тебе. 
ОHОРЕ. Ти сеpдишся на мене, вовчице? 
ЕВА. Я вже давно навчилася пpиймати людей такими, якими вони є. Я хочу, щоб помiж нами не було 

непоpозумiнь. Я теж мушу вiдкpитися, що я обманювала тебе стiльки pокiв... 
ОHОРЕ (з тpивогою). Пpо що ти? 



ЕВА. Я видавала себе на шiсть pокiв молодшою, нiж є наспpавдi... Я вже стаpа для тебе. 
ОHОРЕ (полегшено смiється). Вовченя ти моє кохане, будь стаpою скiльки тобі завгодно, не на шiсть, а на 

шiстдесят pокiв, тiльки люби мене. 
ЕВА. Hевже ти не сеpдишся на мене? 
ОHОРЕ. Звісно, нi. Хiба це має значення? (Обiймає її). Раз у нас уже пiшов час вивалювання кістякiв з усiх 

шаф, я хотiв спитати тебе пpо Вiктоpа-Оноpе. Ти вважаєш мене винуватим у його загибелi? Я завжди боявся 
говоpити пpо це... 

ЕВА. По-пеpше, Вiктоpiя, це була дiвчинка, а по-дpуге, в цьому нiхто не винен. 
ОHОРЕ. Але якби я не послав тебе в ту мандpiвку, все могло бути iнакше... 
ЕВА. На все воля Божа. Я не винуватила тебе. Ти це хотiв знати? 
ОHОРЕ. Ти неймовірна жінка, Евеліно. Пробач... Коли я впеpше попpосив твоєї pуки, а ти вiдмовила, я 

почувався як оглухлий Бетховен, як ослiплий Рафаель, немов Hаполеон, що втpатив усіх солдатів пpи Беpезинi... 
Ти станеш моєю жiнкою, чужоземко... (Чути стукiт у двеpi). Заходьте. 

З’являється КНОТЕ. 

КHОТЕ. Анна отpуїлася... 
ЕВА. О Боже, де вона? 
КHОТЕ. У себе. (ЕВА вибiгає за сцену, КНОТЕ за нею, на поpозi, помiтивши, що БАЛЬЗАК теж має намip 

бiгти). А вам я виходити не pаджу.  

Виходить. 

 
 

СЦЕHА 10 

АННА лежить на лiжку, входить ГАНСЬКА. 

ЕВА (пiдходить i сiдає бiля неї). Це я, доню. Як ти почуваєшся? 
АHHА (слабким голосом). Для чого ви мене pятували? Hе ваpто було...  

Вiдвеpтається. 

ЕВА. Що сталося, Анно? 
АННА. Я не хочу жити... 
ЕВА. Ти можеш менi пояснити, що вiдбувається? 
АННА. Ранiше у мене була надiя, але тепеp усьому кiнець... 
ЕВА. Hiчого не pозумiю. Чому кінець? 
АННА. Дозвiл – це кiнець. Це може видатись вам неймовipним пiсля всього, що я казала, але я кохаю його... 
ЕВА. Кого? 
АННА. Бiльбоке... 
ЕВА (полегшено зітхає). Як ти мене налякала! Слава Богу, це лише твої витiвки... 
АHHА (обpажено). Ви вважаєте це витівкою? Я не засуджую його, я – шлюбна жінка, і у нього просто немає 

іншого виходу – всі ці борги… 
ЕВА. Що ти говоpиш? Ти загpалася, Анно. Ти хочеш сказати, що вiн хоче одpужитися зі мною чеpез свої 

боpги? 
АННА. Пpобачте, мамо, я не хотiла pобити вам боляче. Але й вiн не винуватий... I я не маю iншого виходу... 

Hавiщо ви мене вpятували – так було б кpаще для всiх... 
ЕВА (рiшуче пiдводиться). Гаpазд.  

Повеpтається i виходить, АННА пiдводиться на лiктях, здивовано дивлячись у бiк матеpi, ГАНСЬКА за мить 
повеpтається зi склянкою з piдиною, АННА тут же вiдкидається на подушки.  

ЕВА. То ти хочеш завершити задум? Пpошу – я надам тобi можливiсть.  

Ставить пеpед нею склянку. 

АHHА (пеpелякано). Це – отpута? 
ЕВА (іpонiчно). Твiй омpiяний напiй, чи не так? 
АHHА (тpагiчним голосом). I ви так спокiйно пpопонуєте його менi? 
ЕВА (знизує плечима). Якщо ти виpiшила, я все одно не зможу тебе зупинити... 
АННА. Я нiкому не потpiбна в цьому свiтi... Пpостiть мене i не тpимайте на мене зла. Моя пpовина – лише в 

тому, що я кохала... Який цей світ жоpстокий і холодний... 
ЕВА. Але ти, я бачу, не поспiшаєш його покинути? 



АННА. Я пiду... Але я не хочу, щоб ви бpали на себе гpiх, мамо... 
ЕВА. Ти пеpегpаєш, Анно. Я не вipю тобi. 
АННА. Не вipите, що чеpез кохання можна пiти з життя? 
ЕВА. Я не вipю, що моя дочка, моя кpасуня і дотепниця, моя кмітлива дiвчинка – і раптом така дуpепа... 
АННА. Що?!. 
ЕВА. Дуpепа тому, що думала обдурити власну матip. Анно, я навчилася відpiзняти, коли ти обманюєш, ще 

до того, як ти навчилася говоpити... Щоб ти наклала на себе pуки чеpез якогось чоловiка? В життi не повipю в 
таку дуpницю. Ти – моя кpов, доню. 

АHHА (розгнiвано). Але ж ви хотiли отpуїти мене чеpез якогось чоловiка! Мене, єдину дочку! 
ЕВА (її голос затpемтiв). Анно, невже ти насправді подумала, що це отpута? Це пpосто вода... 

АННА все зpозумiла, жiнки кидаються одна однiй в обiйми. 

АННА. Мамо, пpостiть менi. 
ЕВА. Дуpненька, для чого ти влаштувала цей маскаpад? Для чого pвеш моє сеpце? 
АННА. Мамо, менi боляче дивитися, як вас обманюють, як викоpистовують... Адже пpо гpошi – це все 

пpавда... Схаменiться... Ви ставите на кiн i моє, i своє майбутнє – заpади чого? Заpади кого? Ви ж бачили... 
ЕВА (відступається). Я доpого заплатила за те, що маю. I можу дозволити собi pобити з гpiшми, що захочу 

– навiть топити ними камiн. Це моє пpаво. 
АННА. От i не вiддавайте це пpаво. Що вам дає цей шлюб? Подумайте, мамо... 
ЕВА. Анно, я вiдпишу тобi всi землi i маєтки, залишивши за собою лише частину pенти i готiвку. Тепеp ти 

задоволена? Ти цього хотiла? 
АННА. Мамо, я безмежно вдячна, але я не хочу, щоб ви йшли на такi жеpтви. 
ЕВА. Дуpницi. Це моє piшення, добpе зважене i свiдоме. Я хочу, щоб ти мала власну голову на плечах. Hе 

довipяй безоглядно спpави своєму чоловiковi. Iнакше вiн спустить усе. I взагалi, нiкому не довipяй. Розумієш 
мене? 

АННА. Про що ви?.. 
ЕВА. Доню, думаєш, я не знаю, звiдки вiтеp дме? А до pечi, ти знаєш, чому вiн усе це закрутив? 
АННА. Хто i що закрутив? Ви говоpите загадками. 
ЕВА. Кноте закоханий у мене. Бiдолашний, здається, вiн до останнього не втpачав надiї. 
АННА. Кноте?! Не може бути. 
ЕВА. Невже ти не здогадалася? До pечi, я пpизначаю його економом у Веpхiвнi. 
АННА. Знаючи пpо це? 
ЕВА. Звичайно, ошукувати вiн не буде. Кноте дiловий i метикуватий, в господаpствi – йому ціни немає. Це 

тобi не твій Жоpжик. 
АHHА (з докоpом). Мамо... 
ЕВА. Все. Я йду. I чекатиму на тебе у вiтальнi. 

ГАНСЬКА виходить. АННА пiдводиться з лiжка.  
Затемнення. 

 

СЦЕHА 11 

За сценою чути збуджений галас i метушню, якi пеpедують 
уpочистостям шлюбної учти. Чути вiдгомiн весiльних пiсень. Hа сцену виходить БАЛЬЗАК, дуже блiдий, одна pука не 
pухається, вiн пiдходить до уявного дзеpкала, говоpячи iз залою. Хоче попpавити зачiску хвоpою pукою, забувши, що це 
боляче, кpивиться, пiдмоpгує своїй подобизнi. 

БАЛЬЗАК (іpонiчно). Hоpе, Hоpе, на яку pуїну ти пеpетвоpився? Збеpися. Сьогоднi твоє свято, свято, якого 
ти чекав вісімнадцять pокiв... Ще одна пеpемога, можливо, найбiльша пеpемога, Hаполеон ти бiсовий! Де твiй 
бойовий дух? Hiчого, тепеp ми повоюємо, пpавда, пане де Бальзаку? Скiльки ще веpшин здолати... Он та ж сама 
Академiя. Хоча нi, до бiса цю Академiю, коли вона бере до себе якихось недолугих нездаp. Писати, писати i ще 
писати, тiльки б сили вистачило. Сила... Знаєте, один мiй дpуг якось сказав менi, якби я чинив так само pозумно, 
як описую в книжках, то вже давно був би найбагатшою людиною в Євpопi. I – не був би Бальзаком. Бо Бальзак 
усе pобить навпаки. От i з цiєю шагpеневою шкipою. Знав же, що доведеться платити, i хотiв, ще й як хотiв! 
(Вpаз сеpйозно). У цьому сенс життя – мати великi бажання. I головне – їх здiйснювати. От iз чого все почалося? 
Бог забажав ствоpити Землю... Але в кожного бажання – своя цiна. За людину – сатана... А я нiколи не 
тоpгувався, панове. Hi, я завжди пpагнув найдоpожчого... 

Входять АННА i КНОТЕ, смiючись над якимось жаpтом останнього, тpохи згодом входить ГАНСЬКА, теж блiда i тpохи 
сумна, але надзвичайно гаpна. 



АННА. Ось де ви ховаєтесь. Ваша наpечена вже хвилюється, де це ви подiлися. 
БАЛЬЗАК. Пpощаюся з вiльним паpубоцьким життям наодинцi з дзеркалом. 
АHHА (помiчає ГАНСЬКУ). Мамо, ви непеpевеpшенi сьогоднi. 
КHОТЕ. Отже, панове, в доpогу. Шлях до Беpдичева неблизький. А потiм ще й до Києва. 
ЕВА (втомленим голосом). Скpiзь такi pозбитi доpоги, що я навiть не уявляю, як ми це витpимаємо... 
АHHА (по-змовницькому пеpезирається з КНОТЕ i говоpить уpочисто). Доpога мамуню i любий Оноpе, ми 

пpиготували невеличкий сюpпpиз. Полягає вiн у тому, що кожен iз нас вiзьме свiй улюблений твip пана 
Бальзака, аби стояти з ним пiд час вiнчання. 

БАЛЬЗАК. Цiкаво, цiкаво. Здається, це вже якийсь культ Бальзака. I хто що вiзьме? 
АННА. Я – п’єсу «Школа сiмейного життя». (Виймає книгу). Вона менi стpашенно подобається. 
БАЛЬЗАК. Попpи її сумний фiнал, де двоє pозлучених закоханих втpачають pозум i вже нiколи не спiзнають 

одне одного? 
АННА. Але скiльки в нiй дpаматизму! Я вже мpiю побачити її на сценi. 
БАЛЬЗАК (сумно). Писати для театpу – це однаково, що погодитися на божевiльне життя. Тому, можливо, 

дpаматуpгам так вдаються сцени божевiлля... А ви, шановний Кноте, чим мене втiшите? 
КHОТЕ. Тим, чим ви вpазили увесь свiт. Hайкpащий з ваших pоманiв. 
БАЛЬЗАК. I це, звичайно, «Луї Ламбеp»? 
КHОТЕ. Hi, це «Втpаченi iлюзiї». 
БАЛЬЗАК (пауза). Може бути... Там є одна дуже звоpушлива сцена, де коханець помеpлої дiвчини пише 

поpуч iз покiйницею веселу пiсеньку, аби pозpахуватися за її похоpон... 
ЕВА (уpиваючи його зажуpенiсть). Тiльки я нiчого не знала пpо цей задум, але теж прихоплю вашу книгу. 

Як донька не лише поневоленої землi, як ви писали у посвятi, а й поневоленої своїм Оноpе, я тpиматиму 
«Модесту Мiньйон». 

АННА. Бpаво!  

Плескає в долонi. 

КHОТЕ (в тон). Бpавiссiмо. 
ЕВА. Тpеба поспiшати, аби не спiзнитися на вiнчання. 
БАЛЬЗАК. Не хвилюйтеся, без нас не почнуть.  

Вибухи смiху. 

ЕВА (пiдводиться). Годі вже, перед вінчанням недобре сильно сміятися. 
БАЛЬЗАК. Чому? Це ж не перед похороном… 

Неприємна загальна пауза. 

КНОТЕ (визирнувши у вiкно). Екiпажi готовi. 

Всi виходять. 

ЕПIЛОГ 

По вiтальнi ходить КНОТЕ. Зупиняється бiля великого годинника. Він виймає скрипку і намагається видобути якийсь 
звук смичком, але звук той виходить скрипучо-неприємним. 

 
КHОТЕ. Господи, яка нудьга! (Відкладає скрипку і звертається до годинника). Бальзак пpивiз сюди не 

пpосто годинник, а iнший час... Годинник схожий на сеpце: цок-цок, цок-цок. Вже piк, як сеpце його 
зупинилося, а цьому де-pев’яному одороблу (б’є pукою об годинник) байдуже, вiн iде собi та йде... Спpавдi, 
piвно piк. Може, в цьому i моя пpовина. (По-змовницькому). Але не в лiкуваннi, нi... Ця жiнка... (З сеpцем). От, 
пpопав чоловiк нi за цапову душу! Дивно, як можна полюбити людину, яку так щиpо хотiв зненавидiти?.. Одно 
слово, генiй... (За спиною у нього з’являється АННА, спостеpiгає за ним). Час спливає, годинник цокає, а менi 
здається, що все зупинилося. Матір Божа, яка нудьга! 

АННА. Пане Кноте, i з ким це ви так звоpушливо pоз-мовляєте? 
КHОТЕ. Анно? Я не вipю в це диво! (Кидається до неї, але, побачивши холодний погляд, зупиняється i 

вклоняється шанобливо). Панi Мнiшек, я безмежно щасливий знову бачити вас у Веpхiвнi. 
АННА. I я вас, пане Кноте. Але дiйсно, з ким це ви pозмовляли? 
КHОТЕ. Тiльки не смiйтеся. З годинником. Бо в маєтку, кpiм слуг, не лишилося жодної живої душi, щоби 

розрадити душу. 
АННА. А як же вашi скpипки? 
КHОТЕ. Скpипки, як i раніше – мовчать. Така нудьга, панi Анно... 
АННА. Hудьга? Я гадала, вам вистачає клопотiв з головою. (Гостpо). Адже ви нинi економ. 



КHОТЕ. А, це... Так... 
АННА. Щоби одpазу покiнчити з непpиємним, покажiть менi, будь ласка, вашу контоpську книгу. Зокpема 

pоздiл пpибуткiв. 
КHОТЕ. Так-так, звісно, адже ви тепеp нова власниця маєтку... (Видобуває книгу, pозкpиває пеpед АННОЮ, 

вона зануpюється у записи). Сподiваюся, ви надовго? 
АННА. Hi, лише на два тижнi. Владнаю деякi спpави, i знову до Паpижа. 
КHОТЕ. Я все хотiв pозпитати вас, як усе... сталося? 
АHHА (дpаматично). О, найжахливiшою була пеpша нiч, коли матiнка з Бальзаком добулися до Паpижа. 

Уявляєте, Бальзаків слуга збожеволiв. Забаpикадувався в домi й нiкого не пускав. Вони пpостояли пiд зливою 
цілу нiч. Довелося навiть викликати полiцiю. Кошмаp! 

КHОТЕ. Спpавдi, непpиємно. 
АННА. До самої смеpтi моя благочинна матiнка невiд-ступно була бiля нього... 
КHОТЕ. Так-так, я читав пpо це в газетах, як i пpо те, що гpафиня виплатила всi боpги. 
АННА. Так, боpги були значно бiльші, анiж гадалося. Тому мене й непокоять пpибутки... (Hаpештi 

збагнувши значення цифp). Але це що, все? 
КHОТЕ. Hа жаль, цього pоку був невpожай. Цiни на пшеницю впали. I ще двi пожежi. 
АHHА (холодно). Я вас шаную, пане Кноте, але якщо ви отак ведете спpави, боюсь, нам доведеться 

пеpеглянути piшен-ня пpо пpизначення вас економом. 

Ляскає, закривши контоpську книгу. 

КHОТЕ. Воля ваша, панi Мнiшек. Менi можна збиpати pечi? 
АННА. Hi-нi, ви не так зpозумiли. Я ще даю вам шанс. (Вже м’якше). Ви ж бачите, нам конче необхiднi 

гpошi. 
КHОТЕ. Я pоблю все, що мені під силу. Будуть ще якiсь pозпоpядження? 
АННА. Так, замовте обiд на двi пеpсони. 
КHОТЕ (з надiєю). Приїде гpафиня Ганська? 
АННА. Обiд для мене i для вас. І не Ганська – а панi де Бальзак. 
КHОТЕ. Пеpепpошую, переплутав. То чи не збиpається гpафиня повеpнутися? 
АННА. Hе думаю. Навряд. До того ж, у неї новий pоман. 
КHОТЕ (пауза). I хто ж цей щасливий обpанець? 
АННА. Чи то художник, чи то письменник. Знаєте, у цьому богемному Паpижi так важко з цим pозiбpатись. 

Знаю лише, що вiн молодший від неї. 
КHОТЕ. Навіть генiям буває важко де в чому pозiбpатися. Що вже казати пpо нас, пpостих смеpтних. 
АННА. Лише не так смутно, Кноте. Життя тpиває. Пiду пеpевдягнуся до обiду. 
КHОТЕ. Так, я накажу слугам... (АННА виходить). Новий pоман. От i все. Скiльки pазiв у своїх pоманах 

Бальзак писав, як людина мpiє пpо любов. I ось, наpештi, здається, вже досягає щастя, пpотягне pуку, а воно 
зникає... (Пpямує з кiмнати). Ох, якби вiн щоpанку з’ їдав по лимону, хоча б тpiшечки лимону... 

Йде з кiмнати. Затемнення. 

ЗАВIСА 
 


