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БУРЛАЧКА/Не плач, Василино!

(інсценізація за повістю І. Нечуя-Левицького “Бурлачка”)

Дійові особи:

 Василина — молода дівчина, селянка.
 Лейба — єврей.

Комарівка:
Олена — подруга Василини.
Марина — подруга Василини.
Василь Кравченко — сільський парубок, закоханий у Василину.
Паляник — батько Василини.
Паляничиха — мати Василини.
Селяни.

Журавка:
Станіслав Ястшембський — пан, посесор Журавки.
Кухарка Ярина — кухарка у Ястшембського.
Дробінниця Олена — дробінниця в маєтку Ястшембського.
Горнична Одарка — горнична у будинку Ястшембського.
Мірошник — знайомий Ярини, Олени та Одарки.
Писар — знайомий Ярини, Олени та Одарки, друг Мірошника.
Хшановський — пан, друг Ястшембського.
Прушинський — пан, друг Ястшембського.
Мошицький — пан, друг Ястшембського.
Ядвіга — старша тітка Ястшембського.
Юзефа — молодша тітка Ястшембського.

Стеблів:
Марія — молода жінка, бурлачка.
Мина — молодий бурлака.
Іван Михалчевський — шляхтич-чиншовик, столяр на фабриках.
Ганна Михалчевська — мати Івана.
Бурлаки.
Дівчата та хлопці.
Молодиці.

Дія відбувається у 18... рр. 

Дія перша

Ява 1

Сільська вулиця. Вдалині грає весела музика, на вулицю виходять селяни, серед них — Паляник
та Паляничиха. Вибігають дівчата, поміж ними й Василина. Перемовляються між собою.

Марина. Що це таке? Де це взялися музики?
Олена. Чи не справляє часом хто весілля?
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Василина. Але ж сьогодні будень. Диво, та й годі!

Ява 2

На вулицю виходить Лейба. 

Паляник. Та це ж Лейба, з Журавки.
Лейба. Мир хрещений, усі добрі люди! (вклоняється на всі боки). Пан Ястшембський,
журавський посесор, закликає до себе на роботу, на буряки. 
Селянин 1 (сміється). Чи не той це пан, що у нього в тому році не викопані буряки
залишилися під снігом?

Селяни сміються.

Селянин 2. А скільки ж за день пан дає? Може, як і наш, комарівський? Тоді не підемо, бо
мало. 
Лейба. Дає по восьми гривеників на день та харчі! 
Олена. Цей журавський посесор більше платить, ніж наш пан! Я поїду! 
Лейба (до гурту дівчат). Для дівчат та хлопців гратимуть двічі на день музики, ще й
фургонами назад одвезуть! 
Селянин 1 (плюється). Ну чи не хитрі з біса пани? Знайшли і принаду, і цяцьку!
Марина. Та Журавка й не за горами! І я поїду! Марино, їдьмо?
Олена. А по мене — поїхали! Он дивися, Гапка та Одарка з сапками вийшли! 
Марина. Василино, а ти з нами їдеш?
Василина. То в батька та в матері запитати треба!
Марина. То питай швидше!

Олена та Марина підходять до Лейби та стають поряд. З усіх боків до Лейби підходять
молоді дівчата та хлопці.

Лейба (озирається, помічає Василину у натовпі). Чорноброва, їдь до нашого пана на буряки!
Матимеш гроші, хліб, сіль, ще й музики.

Василина біжить до батьків.

Василина. Ой, матінко, серденько! Пустіть мене на буряки. Одначе треба заробити грошей на
намисто.
Мати. Чи до роботи, чи до музик так хапаєшся? Як же ти поїдеш, не обідавши?
Василина. Не хочу я обідати. Вкиньте мені в торбину шматок хліба та сала, та й буде з мене.
Он і Марина їде, і Олена, і Гапка, і Одарка. Пустіть мене!
Мати (до Батька). Прокопе, чи пустиш Василину?
Батько. Та про мене, нехай їде. Грошей треба, нехай їде та заробляє, тільки не на свої дівочі
примхи, а на оплату податі.

Василина стає до натовпу, перемовляється з дівчатами. Сміються, шепочуть. Хлопці на них
озираються, та й Лейба раз по раз зиркає.

Мати. Ой, боюся я за свою дочку. Там же збереться різний народ, усяка наволоч.
Батько. Що ж маємо робити. Бійся, не бійся, а на заробітки треба посилати дітей.
Мати. Горе нам з тими заробітками.

Мати, Батько на інші селяни йдуть. Музика стихає.
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Ява 3

Поле. Стоїть Лейба з гуртом молоді. 

Лейба. Чого стоїмо? До роботи! Політь собі буряки на здоров'я!

Дівчата на хлопці починають сапати буряки. Лейба ходить поміж них, придивляється. Грає
музика. Дівчата та хлопці кидають сапи. Дехто починає танцювати. Василина стала
перепочити. До неї підходить Лейба. А з іншого боку підходить Василь.

Лейба. То як тебе, дівчино, звуть?
Василина. А тобі навіщо?
Василь. Може, хоче старостів слати.
Лейба. Чи ти здурів, у мене ж жінка та діти. Та як тебе звуть?
Василина. Василина.
Лейба. А дражнять?
Василина. От причепився! Не питай, бо швидко старий будеш.
Василь. Ей, Лейбо, потривай! Розкажу я все твоїй Сурі!
Лейба. Музики, грайте голосніш!

Василь хапає Василину за стан та веде у танок. Василь та Василина танцюють разом. Музики
грають тихіше. Василина зупиняється. Озирається.

Василина. Ой, лишенько моє! Фургони вже рушили у Комарівку! Зовсім я забула про них! Як я
поїду додому?
Олена. Переночуєш у курені!
Марина. Не з'їдять же тебе хлопці!
Василь. Залишайся, серце, завтра додому поїдеш.
Василина. Боюсь, Василю, батька та матері! Ох, і буде мене мати лаять!
Василь. Нічого, полає, полає, та й перестане.
Василина. Може, і так... Ой, як же гарно на буряках! З ким хочу танцюю, з ким хочу гуляю і
ніхто за те й не питає, й ніхто за те не лає.

Василь обняв Василину, музики вдарили по струнах, всі знов почали танцювати. Потроху всі
розходяться, Василь з Василиною танцюють, а потім уходять разом. Музики перестають
грати.

Ява 4

Контора. Стоїть кілька столів, накритих сукном. У центрі сидить за столом Ястшембський.
Заходить Лейба.

Лейба. День добрий, пане! 
Ястшембський. Лейбо, що ти мені доброго скажеш?
Лейба. Оце прийшов за грошима.
Ястшембський. Добре. А політники вже прийшли?
Лейба. Давно вже чекають. Вельможний пане! Яку я гарну дівчину назнав в Комарівці! Така
гарна, така гарна, як сонце!
Ястшембський. А може, така, як твоя Сура?
Лейба. Може, й така.
Ястшембський. Хіба ж твоя Сура гарна, як сонце?
Лейба. Вона гарна, як жінка гарна для чоловіка.

3



Ястшембський. А які очі в тієї дівчини?
Лейба. Там такі очі, такі очі! Як червінці!
Ястшембський. А брови гарні?
Лейба. Ой-ой-ой! Ще й які! Круглі, як карбованці!
Ястшембський (сміється). Бодай тебе собаки порвали! А губи гарні?
Лейба. Там такі губи, такі губи, як золото, а коси такі чорні, наче на голові лежить штука
найдорожчого чорного сукна. Вона зветься Василина, сьогодні має прийти за грошима. Будете з
людьми розплачуватися, то самі її побачите.
Ястшембський (сміється). Добре, подивимось, що то за така гарна дівка, схожа на твою Суру!
(дістав список). Зови політників!

Ява 5

Зайшов гурт молоді.

Молодь. Добридень, пане!
Ястшембський. Проходьте, проходьте! Ох, які дівчата!

Дівчата сміються.

Ястшембський. То я з дівчат і почну! Олена Варениківна!

До столу підходить Олена. Ястшембський одрахувує їй гроші.

Ястшембський. Марина Ходаківна!

Підходить Марина, отримує гроші.

Ястшембський. Василь Кравченко.

Підходить Василь, забирає гроші.
Лейба стоїть у пана за спиною та дивиться у список, потім показує пальцем на якесь
прізвище.

Ястшембський. Василина Паляниківна.

До столу підходить Василина.

Ястшембський. Ти з Комарівки чи з Журавки?
Василина. З Комарівки.

Ястшембський переглядається з Лейбою.

Ястшембський (рахуючи гроші). А хто це тобі, дівчино, таку гарну сорочку вишив?
Василина. Сама вишила. Хіба я маленька, щоб сама не вишила собі сорочки.
Ястшембський. Гарна в тебе сорочка. От що, а чи не стала б ти, дівчино, робити в мене на
буряках ціле літо й осінь? Як будеш робити, то я ще одріжу тобі матерії на спідницю.
Ходитимеш до мене ціле літо на буряки?
Василина. А чом же ні, як матерія гарна буде.
Ястшембський. Зараз я буду роздавать своїм, журавським, гостинці, то й тобі дам, подивишся.
Лейбо, розрахуйся з Комарівськими. 

4



Ястшембський передає Лейбі список та гроші. Лейба та комарівські селяни виходять.
Залишаються жураківські та Василина.

Ява 6

Ястшембський підходить до накритих столів, знімає сукно. На столах — матерії, хустки,
шапки, пояси.

Ястшембський. А ходіть сюди! Молодиці, дівчата! Вибирайте собі на спідниці, на юбки!
Сміливіше! Чого боїтеся? (підходить до однієї з дівчат). Одрізати тобі на спідницю чи юбку?
Дівчина. Одріжте, пане, хоч на дві спідниці! 
Ястшембський. А ходитимеш до мене на роботу ціле літо й осінь на копанку буряків? Дивись,
бо як візьмеш гостинця, а на роботу підеш до іншого посесора, то я не подивлюся тобі в зуби,
серед вулиці здеру з тебе спідницю, ще й нагайкою обшмагаю. 
Дівчина. Та ні до кого не піду, тільки одріжте он ту, з червоними рожами.

Ястшембський одрізає матерії для дівчини. Підходить до Василини.

Ястшембський. А ти, Василино, вибрала вже собі на спідницю? (щипає Василину)
Василина. Геть-те! Чого це ви лізете до мене?
Ястшембський. А чого ти так брикаєшся?
Василина. Оце, господи! Хіба я коняка, щоб брикалася.
Ястшембський. Гарна дівчина, та любить ґедзкатись. Ось я тобі одріжу цієї матерії на
спідницю, може ти перестанеш хвицятись. Одрізати на спідницю?
Василина. Та вже ж одріжте, така гарна матерія.
Ястшембський. А будеш в мене робити ціле літо?
Василина. Та вже ж буду.
Ястшембський. А може, ти в мене наймешся за дробінницю? Чи вмієш курям їсти давати?
Василина. Гой, ще й цього не вміла б.
Ястшембський. То як же буде? Наймешся в мене, Василино?
Василина. Як батько скажуть, то, може, й наймуся, але восени. Зараз батько не пустять.
Ястшембський. То приходь до мене з батьком восени та ставай на службу. Як станеш в мене
на службу, дам тобі двадцять карбованців на рік, ще й гарної матерії одріжу на керсет або юбку.
Гей, хлопці! Вибирайте собі хто шапку, а хто пояса (до Василя). Ось, дивися, чи гарна шапка?
Василь. Авжеж, гарна.
Ястшембський. Як будеш в мене робити ціле літо, то візьми шапку на гостинець.
Василь. А чом же! Як дасте мені шапку, то буду робити, бо мій батько не хоче купувать мені
нової шапки.
Ястшембський. Та як надінеш цю шапку, то всі дівчата на селі подуріють. Правда ж, дівчата?

Дівчата сміються. Василь бере шапку і разом з Василиною виходять. 

Ява 7

Кімната в хаті Паляників. Паляник та Паляничиха вечеряють. Заходить Василина.

Василина. Добрий вечор у хату!
Паляник. Сідай, дочко, вечеряти.
Паляничиха. То що, Василино, заплатив тобі посесор? Чи не обманув?
Василина. І заплатив, і ось, дивиться, на спідницю матерії одрізав! Дивиться, яка гарна!

Василина розгортає матерію, притуляє до свого стану.
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Паляничиха. Яка ж, дочко, гарна! Як та калина в лузі!
Паляник. Цей посесор всім такі дарунки дав?
Василина. Ні, тільки своїм журавським, та тим, хто у нього ціле літо й осінь на буряки ходити
будуть.
Паляник. Василино, то ти найнялася до пана? 
Василина. Татку, я зароблю грошей, та куплю собі десять разків доброго намиста, справлю
червоні чоботи, накуплю нових квіток та стрічок, та так вберуся, що всі хлопці на селі
подуріють!
Паляник. Спочатку податі заплатимо, вас у мене багато, їсти є кому, а от робити — нема кому.
Василина. Але ж, ви, татку, не справите мені ані чобіт, ані намиста.
Паляник. Чому ж, може, цього року, нарешті, садовина вродить, одвезу груші та сливи до
Кременчуга, а то й до Києва, та й справимо тобі і чоботи, і намисто, і стрічки.
Паляничиха. Йой, Прокопе, вже третій рік чекаємо на ті груші та сливи, а їх нема, наче
наврочив хто. 
Василина. Пан Ястшембський ще запропонував мені найнятися у нього за птичницю. Обіцяв
двадцять карбованців на рік, і ще юбку, чи там яку удяганку.
Паляник. Не пущу я тебе в найми до панів. Коли хоч, то наймайся в мужика.
Паляничиха. А хіба ж мужик дасть їй на рік двадцять карбованців? Дівці треба кожуха й
намиста, треба й на рушники дбати. Не сьогодні-завтра до неї прийдуть старости. Нехай
наймається, коли трапляється добра служба. Наймайся, Василино, навіть не думай.
Василина. Та то аж восени пан сказав з батьками приходити. 
Паляничиха. Двадцять карбованців, ще й юбка! Хоча, якщо пан такий щедрий, може
попросити його до юбки та й пару сорочок, га? Василино, тобі ж нові сорочки потрібні? Гроші
на податі, а одяганку хай пан справляє... Прокопе, що скажеш?
Паляник. Ой, та робіть, що завгодно!

Ява 8

Пекарня у Ястшембського. У пекарні куховарка Ярина, дробінниця Олена, горнична Одарка.
Заходять Василина та Ястшембський.

Василина. Доброго дня.
Ярина. Кому добрий, кому й ні. 
Ястшембський. Це Василина. Василина стає за горничну.
Василина. Але ж я на дробінницю наймалася.
Ястшембський. А будеш горничною. А ти, Одарко, за ключницю станеш. Василино, маєш
гарну одежу?
Василина. Що на мені, те й маю. А завтра мати принесуть мою праздникову одежу.
Ястшембський. Я тобі справлю до покоїв одежу, аби тільки мене слухала. Будеш мене
слухати? Одарко, знайди Василині юбку, квітки та стрічки, та позабирай оце дрантя, що на ній.
Одарка. Нехай Ярина знайде. Я не знаю, де вона їх сховала.
Ястшембський. Не дурій, Одарко, та шукай. Нехай дівчина прибереться. Бо, може, сьогодні
гості наїдуть. Та знайди їй ще червоні чоботи. А ти, Василино, перевдягнися, взуйся та подавай
в покої самовар.

Ястшембський виходить.

Одарка. Бери та наставляй самовар, бо ти ж горнична, чи що.

Василина бере самовара, крутить у різні боки, знімає покришку, конфорку, витягає крана.
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Ярина. Давай покажу, як треба самовара наставляти. Ось так. (Ярина наставляє самовара)
Запам'ятала? А тепер як закипить понесеш у покої, та на стіл поставиш. А поки йди
перевдягайся.
Одарка. Ходім, дам тобі одяг та чоботи.

Василина та Одарка виходять.

Ява 9

Ястшембський сидить в кабінеті. Заходить Василина з самоваром, ставить на стіл.
 
Ястшембський. Василино, погарячи та повитирай стакани.

Василина коло стаканів, Ястшембський підходить, стає поряд, дивиться на неї. Василина час
від часу спідлоба поглядає на пана.

Ястшембський. Ану, Василино, подивися ще раз. Яка ж ти несмілива!

Ястшембський бере її за підборіддя.

Ястшембський. Чого ж ти спустила очі додолу? Яка ти гарна!

Ястшембський цілує Василину. Василина од усієї сили відштовхує його од себе так, що той
падає. Василина його піднімає, подає йому руку, а він, піднявшись, руки не випускає.

Ястшембський. Чого ти пручаєшся, дурна дівчино? Я тебе не з’їм. (притягає Василину до
себе.) З парубками то й жартуєш, а зі мною не хочеш? Ой, бриклива ж ти дівка, а ще й молода!
(Василина виривається з обіймів. ) Дика ж ти, як лісова коза! Мабуть, ти й людей не бачила в
своїх комарівських лісах.
Василина. Таких, як ви, не бачила досі. Пустіть мене, я піду додому. Не хочу ні вашого
керсета, ні ваших червоних чобіт. Я піду до батька й будлі-де знайду службу.
Ястшембський. Гарно, гарно! Сьогодні найнялася, сьогодні й одійдеш? І що за тебе скажуть
люди? Одарко, Ярино!

До кабінету заходять Одарка та Ярина.

Ястшембський. Ярино, вели запрягати коні. Одарко, піди до комори, та принеси Василині чого
на полудень, і поки мене не буде, поприбираєш зі стола та покажеш Василині як ходити коло
самовара та де ховати посуд.

Ястшембський виходить.
Одарка прибирає зі столу, Василина стоїть поряд та уважно слідкує за Одаркою. Одарка
робить все повільно. 
До кабінету забігає Ярина. Сідає на канапу. Одарка й собі сіла на канапу.

Одарка. Василино, налий-но нам два стакани чаю.

Василина підходить до самовару, наливає чай у стакани, подає їх Одарці та Ярині. Ті
перезираються.

Ярина. Сідай же з нами до столу та вчись пити чай. Та тільки не викажи нас панові. Адже ж і
ти п'єш з нами чай?
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Василина підійшла до столу й собі налила стакан чаю.

Василина. А нащо мені виказувати? Хіба мені пан батько чи дядько?
Одарка. Поживеш в пана, то порозумнішаєш. Пам'ятай, що тобі доведеться з нами жити, з нами
їсти й пити. Ми сьогодні в пана, а завтра деінде. Чи мало він попроганяв дівчат та молодиць
кращих за нас? Прожене він і нас, як трохи підтопчемось. Я його зазріваю в цьому.
Ярина. А що, Василино, чай тобі сподобався?
Василина. Дуже смачний.
Одарка. Будеш з нами дружити, будеш і чай часто пити.

Ярина та Одарка допили чай, почали ходити по кабінету, стали перед дзеркалами, почали
чепуритися. 

Одарка. Ярино, чи ти ба! Панич забув ключі від комори! Он, на столі лежать!

Одарка підійшла до столу та взяла ключі. А Василина тим часом і собі заглянула до дзеркала.

Василина. Ой, гарна ж я, гарна! Брови мої, як шнурочки, очі, як терночок! Боже мій, яка ж я
гарна! Он чого панич так чіплявся до мене!

Одарка та Ярина переглянулися між собою. 

Одарка. Іди, Василино, трохи погуляй, повітрям подихай. Все одно тобі нема роботи.

Василина виходить з кабінету.
Одарка та Ярина також виходять з кабінету.

 
Ява 10

Ставок біля млина. Василина йде садком до млина. Назустріч виходить Василь.

Василь. Добрий вечір, Василино! То тепер ти в нас у Журавці. А я оце йшов до панського
двору, дума, чи не побачуся з тобою. Чого ти, Василино мовчиш? Чи не впізнала мене, чи що?
Василина. Впізнала. Я йду та все собі думу думаю. Літають мої думи над Комарівкою, коло
батькового садка, коло матері... А ти мене аж злякав.
Василь. Невже я став такий страшний? Півдня побула в дворі і мене вже злякалась.
Василина. Ні, ні... Я півдня побула в чужому домі, між чужими, такими чудними, людьми і вже
хочу додому піти, у Комарівку, і не вертатися сюди.
Василь. Тепер, серце Василино, ти вже не вийдеш з нашої Журавки.
Василина. Хто його зна... Чогось мене сум бере у Журавці. Не звикла я до тих панських покоїв,
не знаю, як їх і повернутися, як ступити.
Василь. Звикай до нашого села та виходь до нас на вулицю.
Василина. Коли ще пан пустять... Хто його зна, яке буде тутечки моє життя. Одарка та Ярина
чогось такі напундючені, чогось косо дивляться на мене.
Василь. А пан тебе не зачіпає? Ти стережись, серце моє, цього панича. Не одна дівчина на селі
плаче від нього. Стережись, Василино!

Василь обіймає Василину за плечі, пригортає. Цілуються. Василина звільняється з обіймів.

Василина. Пізно вже, піду я назад, до панського двору.
Василь. Хіба пан такий суворий? 
Василина. Не знаю. Я втомилася дуже, хочу трохи відпочити.
Василь. Відпрошуйся в пана та виходь на вулицю. Вийдеш?
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Василина. Як пан відпустять, то вийду.

Василь та Василина розходяться. Василина обертається та дивиться услід Василеві.

Василина. Здається мені, що я вже не так люблю його, як любила літом. Чогось у нього стали
не такі гарні губи, та глибоко запало перенісся, і лице стало чогось коротке. Чи він був такий,
чи схуд. І обняв він мене, а серце і душа мої спокійні.

Ява 11

Панські покої.
За столом сидять Одарка з Мірошником та Ярина з Писарем. На столі повно наїдків та
горілки.
Заходить Василина.

Мірошник. Здорова була, чорнобрива! Сідай коло нас та випий з нами по чарці.
Писар. Просимо вечеряти!
Василина. Вечеряйте самі на здоров’я! 
Ярина. Сідай, Василино, не будь така пишна!

Ярина трохи посувається, Василина сідає коло стола. Мірошник наливає їй чарку.

Василина. Спасибі, я не п’ю горілки!
Ярина. Випий, Василино, а то ще викажеш нас!

Василина випиває, кашляє.

Мірошник. Ого-го, видно що первістка! Ану, хильни ще раз так, щоб було видно дно.
Одарка. І справді, випий ще, Василино!
Ярина. Випий, коли тебе просять! Оце, яка ти справді пишна!

Василина випиває другу чарку та голосно сміється. 
Писар сідає за фортеп’яно, починає грати козачка, дівчата танцюють. Одарка з Мірошником
заскакують на канапу та починають танцювати.
Василина та Ярина й собі танцюють.
На вулиці щось гуркотить. Писар враз перестає грати, Одарку просто зметає з канапи,
Мірошник та писар вискакують у вікно. 
Ярина, Василина та Одарка кидаються все прибирати зі столу.

Одарка. Василино, дивись, не викажи нас паничеві, а то й тобі буде.

Василина плаче.

Ява 12

Заходить Ястшембський.

Ястшембський. Що це так смердить у покоях? Чи тютюн чи оселедці? Одарко, поодчиняй
вікна, бо позаду йдуть гості!

Василина втікає з покоїв, Одарка відчиняє вікна. Заходять Хшановський та Прушинський.
Ярина вносить свічки.
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Хшановський. А де ж, пане Ястшембський, твоя Василина?
Прушинський. Де ж та дівчина-красуня?
Ястшембський. Василина!

Заходить Василина. Хшановський підходить до Василини. 

Хшановський. Гарна, гарна дівчина!

Василина відвертається від нього, але з іншого боку підходить Прушинський. 
Прушинський повертає Василину, і вони з Хшановським починають розглядати її. Василина
спочатку трохи відмахувалася, але потім перестала і стояла, трохи хилитаючись.

Ястшембський. Одарко! Ти подала б нам чого закусити!
Одарка. Та дайте ж ключі од комори!
Ястшембський. Ключі... Де в біса, ті ключі? (перебрав кишені, бачить на столі). Оце я втнув!
Це ж треба було ключі забути...

Ястшембський кидає Одарці ключі, Одарка та Ярина заносять напої та наїдки.

Ястшембський. За те, що ви мене ждали та спати не лягали, нате вам, молодиці, по чарці.

Ястшембський наливає чарку. Одарка випила, за нею Ярина.

Ястшембський. А йди, Василино, на й тобі чарку.
Василина. Не хочу, я не п’ю горілки.
Хшановський. Я Василині сам понесу, та ще й вина. 

Хшановський наливає чарку та подає Василині.

Хшановський. Пий, Василино!
Василина. Я од вас не візьму чарки!
Ястшембський. То випий од мене.

Ястшембський бере чарку у Хшановського та подає Василині. Василина бере чарку, трохи
пробує, а потім одним махом випиває усю. Усі регочуть.

Прушинський. Добре вино? Ану, ще випий од мене!

Прушинський наливає та подає Василині ще одну чарку вина. Василина мовчки бере чарку та
випиває.

Ярина. Бач. Які ви! Як мене, то й не частуєте вином!
Прушинський. Бо ти вже підтопталась. Ти вже баба.
Ярина. Яка ж я баба? Хіба я вам пупа різала?
Одарка. Може, і я — баба?
Хшановський. А то хто ж! 

Ображені Одарка та Ярина йдуть, потягнувши за собою і Василину. Паничі сміються.

Прушинський. Гарна ж в тебе Василина! Справжня дикунка!
Хшановський. Таку сільську красу не часто зустрінеш.
Ястшембський. А що, якби я оженився з нею?
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Паничі зареготали.

Прушинський. Ото було б диво! А багата жінка? А гроші?
Хшановський. А що тобі скаже рідня? Що тобі тітки скажуть?
Прушинський. Ну, це ти вдрав би штуку!
Хшановський. Не знати, що тобі лізе в голову, та й годі!
Прушинський. Тобі, здається, треба добре проспатися!
Ястшембський. Може, ти й правий.

Паничі виходять. Залишається Ястшембський.

Ява 13

Ястшембський сідає на канапу, палить.

Ястшембський. Василино! Василино! (Заходить Василина.) Принеси самовар.

Василина заходить з самоваром. Ставить на стіл, починає чай готувати.

Ястшембський. Що ж ти, Василино, не нудьгуєш за своєю Комарівкою?
Василина. Ні, не скучаю.
Ястшембський. Подивись же ти на мене! Які в тебе, Василино, очі! Які брови! Де ти взяла такі
чудові карі очі?
Василина. У комарівських садках знайшла.

Ястшембський підходить до неї, обіймає, цілує. Василина не пручається.

Ястшембський. От тепер ти стала гарна дівчина, не бриклива. Як будеш мене любити, то я
привезу тобі з Києва таких квіток та золотих стрічок, яких ти зроду не бачила. Чи ти любиш
мене?
Василина. Люблю більше батька, матері, хоч би ви й не купували мені гостинців.

Ястшембський обіймає та цілує Василину, Василина відповідає йому. Ястшембський бере
Василину на руки та виносить з кімнати.

Ява 14

Василина йде садком, співає.
Виходить Василь. 

Василина. Василю, ти?
Василь. Я. Знову злякав тебе?
Василина. Ні, не злякав. Давно не бачила тебе.
Василь. Я стільки раз приходив під панський двір, виглядав тебе, а ти до мене ні разу не
вийшла. Що ж буде з нашого кохання? Чи не дурно я топчу стежку до тебе?

Василина мовчить.

Василь. Василино, серце моє! Згадай, як ми кохались під тим кучерявим дубом. Чого ж ти
мовчиш? Промов до мене хоч словечко, моє серце. Чи слати мені до тебе старостів, чи ні?
Василина. Я й сама не знаю.
Василь. Може, ти полюбила кого? Може, тебе з розуму зводить наш панич? 
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Василина. Не знаю... Нічого не знаю і не розумію.
Василь. Василино, покинь пана та вертайся додому! Ти не знаєш, що то за люди паничі. А коли
не знаєш, то людей розпитай. Панич тебе зведе з розуму і прожене зі свого дому, як прогнав
вже не одну дурну дівчину. Послухай мене, я тобі правду кажу.
Василина. Ні, панич цього не зробить зі мною.
Василь. А ти йому віриш? Василино, кажи мені щиру правду, чи слати до тебе старостів, чи ні?
Не муч мене. Скажи, що маєш на душі, чи любиш мене вірно, чи з мене смієшся?
Василина. Нащо мені з тебе сміятися, Василю, коли я тебе вже не...
Василь (перериває її). Стережись Василино! Колись згадаєш мої слова. Я тебе люблю й ладен
за тебе душу оддати.
Василина. А я його люблю і душу свою за нього ладна оддати.
Василь. Будь же ти тричі проклята на ввесь свій вік! Стережися, Василино!

Василь йде. Василина біжить до двору.

Ява 15

Вечір в покоях пана Ястшембського. Паничі регочуть, Одарка та Ярина розносять страви.

Ястшембський. Василино! Наливай нам ще по стаканові чаю!

Василина підходить до столу, готує чай. Паничі обступають її.

Хшановський. Та й гарна ж ти, Василино! А які бровенята! Неначе хто намалював на папері!
Чи ти знаєш, Василино, що ти гарна?
Василина. Як для кого. Для вас може й гарна, а для кого іншого, то може, вже й негарна. 
Мошицький. Ану, подивися на мене. (Василина глянула та й одвернулася, засміявшись.) Чого
це ти одвертаєшся од мене? 

Мошицький бере її за руку. Василина забирає руку.

Василина. Ой, лишенько! Через вас я розлила чай на скатерть.
Хшановський. Та й голос же в тебе! Може, ти нам заспіваєш?
Василина. Не мала б чого більше робити, та співати.
Прушинський. А я не дуже люблю їх співи. Одарко! Ходи лишень сюди ближче! Чого ти
ховаєшся по закутках. Чи ти вмієш танцювати? От я люблю, як дівчата й молодиці танцюють.
Одарко, потанцюй, а я подивлюся.
Одарка. А з ким я буду танцювати? Хіба з вами.
Прушинський. А з Яриною! Ярино, Василино, ану до танців!
Одарка. Якби по чарці, то після чарки я б затанцювала.
Хшановський. Ось я вип’ю чай та заграю тобі, аби тільки танцювала.
Прушинський. Якби з хлопцями були, то так би вже гацали козачка, що аж хата трусилася б!
Одарко! Чи ти любиш хлопців?
Одарка. Аби були гарні.
Прушинський. А яких більше любиш — чорнявих чи білявих?
Одарка. Та таких, як ви!
Прушинський. Он як!

Прушинський вхопив Одарку.

Одарка. Ох, та ви ще й намисто мені порвете! Геть-те, йдіть собі до панів!

Прушинський ще більше стискає Одарку в обіймах, та верещить, він її відпускає.
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Прушинський. Оця компанія мені подобається більше, ніж компанія наших, аж пісних паннів.
Там все на пундиках та цукерках, а тут схочеш — вщипнеш, як тобі уподобно!

Прушинський щипає Василину.

Василина. Я цього не люблю! Нехай мене той займає, хто кохання в серці має.
Прушинський. Але ти сердита, як я бачу.
Хшановський. Пане Ястшембський! Розворуши як-небудь Василину, щоб вона потанцювала.
Ястшембський. Треба дати їм по чарці, щоб запаморочилися голови. (Підходить до столу та
наливає три чарки.) Ану, молодиці, по чарці, може, будете веселіші!
Одарка. Як до того торгу, то й пішки.
Ярина. Напиймося хоч тут, бо на тім світі не дадуть.

Випивають. Ястшембський ще наливає, а потім ще. Хшановський сідає за фортеп’яно та
починає грати козачка. Одарка першою іде у танок, за нею — Ярина, а потім і Василина.
Ястшембський танцює з Василиною, Прушинський — з Одаркою, а Мошицький — з Яриною.
Рипнули двері. Хшановський піднімає голову од фортеп’яно та перестає грати. 
На порозі стоять дві постаті у чорному, Ядвига та Юзефа.

Ява 16

Ті ж самі, та Ядвига з Юзефою.

Ядвига. Пресвята Діва Марія!
Юзефа. Во ім’я отця, й сина, й святого Духа!
Ястшембський. Який чорт впустив оцих чорниць! Чого вам тут треба? Хазяїна нема вдома,
йдіть на ніч до попа або у шинок.
Ядвига. Стасю, що таке?
Юзефа. Стасю, що це в тебе за бал такий?

Ястшембський раптом увесь міняється на обличчі, підходить до тіток.

Ястшембський. Добрий вечір, мої кохані тітки! Ото спасибі вам, що ви заїхали до мене, а в
мене гості, мої кохані, мої милі тітки!

Ястшембський цілує тіток. Підходять й інші паничі. Одарка, Ярина та Василина ховаються у
кабінеті.

Ядвига. Ой, і пан Прушинський тут!
Юзефа. Дуже раді, дуже раді, що побачилися з вами так несподівано!
Прушинський. Я неначе знав, що ви сьогодні заїдете до небожа! Мені неначе янгол з неба
говорив сьогодні цілий ранок: «Запрягай коней та їдь у Журавку». От я взяв та приїхав, і не
помилився...

Ястшембський, Хшановський та Прушинський допомагають тіткам зняти верхній одяг, а
Мошицький тим часом іде за Одаркою, Яриною та Василиною у кабінет. Звідти роздається
зойк, сміх, з кабінету вибігають Одарка, Ярина та Василина, а за ними Мошицький, — він їх
наздоганяє та щипає. Молодиці біжать повз тіток, ті аж роти пороззявляли.

Ядвига. Та й багато ж ти, Стасю, наймичок держиш!
Юзефа. Та ще й гарних! У тебе, Стасюню, непогані наймички, а ця, остання, просто красуня!
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Ядвига. Дівчино, вернись лишень сюди! (Василина заходить до зали. ) От що: розклади зараз
вогонь, та постав до вогню залізка, та вигладь нам сукні. А молодиці нехай скидають свої убори
та заходжуються коло печі, треба нам вечерю.
Василина. Нехай сукні вам гладить хто схоче, а я не буду.
Юзефа. Чом же ти не будеш гладить?
Ядвига. Не видумуй! Скидай оті золоті квіти та заходжуйся коло печі! Ти — наймичка, от і
знай свою службу!
Василина. Не ви мені купували ці золоті квітки, не для вас я їх і скину!

Ястшембський мало не б'є Василину. Василина поважно виходить з кімнати.

Ядвига. Стасю, нащо ти так розпустив наймичок?

Ястшембський тільки мовчить у відповідь. Ядвига підходить до фортепіано.

Ядвига. А ви, пане Прушинський, добре танцюєте, я не знала, що ви так умієте козачка
танцювати.
Прушинський. Ат… під веселий час… Чом же й не потанцювати.

Ядвига сідає за фортеп’яно, починає грати полонез. Паничі чемно слухають, час від часу
позіхаючи.

Юзефа. Стасю, треба чаю подати!
Ядвіга. А ще загадати наймичкам, хай вечерю приготують! Адже паничей треба гарно
пригостити. 

Юзефа та Ядвига виходять з зали.

Ястшембський. Приніс же чорт моїх тіток!
Хшановський. Вони ж усім рознесуть про наш дикий бал.
Прушинський. Хіба посватати будлі-котру, щоб мовчали?
Ястшембський. А вже мені так дістанеться од тіток! Вони мають претензію на опікунство надо
мною й люблять читати мені гидкі нотації.
Прушинський. Поїхати б зараз же додому!
Мошицький. Еге, поїдеш! Дороги усі снігом позамітало, та й завірюха яка!
Хшановський. Доведеться у тебе переночувати.
Прушинський. А вранці, тільки сонце встане — тікаймо додому!

Прушинський, Мошицький та Хшановський виходять.

Ява 17

У залі залишиється Ястшембський. Повертаються Ядвига, Юзефа та Одарка з самоваром.
Одарка ставить самовар, наливає чаю та виходить.

Ядвига. Стасю! По смерті твоєї матері — нашої покійної сестри, ми для тебе все одно, що
рідна мати. То що то за бал такий був у тебе?

Ястшембський мовчки п’є чай.

Юзефа. А що скажуть сусіди! Тобі ж вже треба женитися! Тобі треба вважати на свою
репутацію!
Ястшембський. Мої дорогі тітоньки! Я ж не панна, а панич!
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Ядвига. Так, Стасю, так! Але ж ті мужички! Ті молодиці… А та у золотих квітках? А тобі,
серце, женитися треба!
Юзефа. У нас є одна дуже інтересна особа, Стасю.
Ядвига. Броніслава Дембінська, небога нашого сусіда, вона приїхала до нього на кілька місяців
і має двадцять тисяч карбованців.
Ястшембський. Двадцять тисяч?
Юзефа. Двадцять. Вона вчилася у київському інституті, - як приїдеш до нас, та побачиш як
вона ходить, як говорить, як держить стан! Це диво, а не панна!
Ядвига. А карбованці? Кому їх тепер не треба. Га, Стасю? Скільки ти програв їх у карти?
Ястшембський. Двадцять тисяч…
Юзефа. Треба нам не випускати з рук цієї панни!
Ядвига. Ми вже вчепимося за неї, але й ти вчепися, Стасю!
Юзефа. Вранці поїдеш з нами.
Ядвига. Вдягнешся чепурненько, приберешся, щоб вид був. Зараз накажемо, нехай тобі ванну
нагріють — попаришся у ванні, добре виспишся і завтра ти вразиш панну Броніславу й нікуди
вона вже не дінеться!
Юзефа. Двадцять тисяч карбованців, Стасю, у київських банках!
Ястшембський. Так, треба женитися… Накажу окропу нагріти.

Ястшембський виходить з зали. Ядвига та Юзефа виходять за ним.

Ява 18

Василина йде садком, назустріч вийшов Василь Кравченко. Василина одступає.

Василь. Ховаєшся? Ховайся, не ховайся, а люди все бачать, все знають! Час тобі скидати
квітки та покривати голову хусткою.

З кущів вискакують парубки, беруть Василину за руки. Василь обрізає коси Василині. Піднімає
їх угору.

Василь. Все! Минулося твоє дівування! Ось твоя дівоча честь. Тепер ти покритка. Оце тобі
пани та паничі.

Василь та хлопці вибігли. Василина плаче.

Василина. Прощай, моя косо, моя дівоча красо! Прощай, моє щастя! За що ж ти, Боже, так
караєш мене? За що ж люди запагубили мій вік молодий, мою честь? Світе мій ясний! Як же я
тепер вернуся до батька, до матері? Що вони мені скажуть? Що скажуть за мене комарівські
люди? Ой, громада мене покарає! Виведуть мне за гріхи мої на дзвіницю та виб'ють
постронками од дзвонів, або закриють на ніч у церковній клуні, а руку замкнуть залізною
дужкою, прибитою до стіни... А дитина? Що буде з дитиною? Ой-ой-ой! Бодай я на світ не
родилася!

Василина йде.

Ява 19

Зал пана Ястшембського. 
Василина, у хустці на голові, прибирає. Зазирає Одарка.

Одарка. Василино, йди сюди, щось розповім!
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Василина. Потім розкажеш.
Одарка. Хіба тобі не цікаво, де наш пан учора був?
Василина. А ти знаєш?
Одарка. Мені погонич все розповів. Наш панич вже має собі панну, там кажуть, така кучерява,
уся у золоті ходить. Тож, Василино, скоро з горничної птичницею станеш. А може й
куховаркою.

Одарка йде. Василина прибирає,але все падає з рук. Заходить Ястшембський.

Ястшембський. Що це з тобою сьогодні, Василино?
Василина. Те, що було й вчора.
Ястшембський. Вчора цього не було. (Підходить до столика, наливає стакан чаю.) На тобі
стакан чаю, заспокойся трохи!
Василина. Пийте самі, та ще й понесіть тій пані, до котрої ви вчора їздили.
Ястшембський. Як грубо, по-мужицькому говориш… Ну, не сердься, Василино. Хіба мені не
можна їздити в гості до паннів?
Василина (плаче). І не дурно ви вчора їздили... 
Ястшембський. Чого ти розревлась? Чи не сором тобі?

Ястшембський обіймає Василину, вона виривається з обіймів.

Ястшембський. Не плач! Я справлю тобі новий керсет, куплю нові червоні чоботи, намисто.
Василина. Не хочу я вашого нічого. Ось на мені ваше намисто. Не буду я його носити. (рве
намисто) Не треба мені ваших керсетів, ваших стрічок! 

Василина зриває з голови стрічку.

Ястшембський. Ну, не плач! Мати привезе тобі калач, медом помаже, тобі покаже, а мені
оддасть.

Василина одвертається од нього.

Ястшембський. Ти ж чудово знаєш, що мені треба ж колись оженитись.
Василина. Навіщо ж ви мене дурили? Нащо ж я вас так вірно, так щиро кохала?
Ястшембський. Дурив? Отак пак! Ще вигадай що! Краще було б, Василино, якби ти вернулась
до батька в Комарівку.
Василина. Я в Комарівку зроду-віку не вернуся. Хоч ви мене вбийте, а додому я не вернусь.
Ястшембський. Може в тебе є в Журавці, або у якому іншому селі яка-небудь тітка вдова або
дядина?
Василина. Нема в мене ні тітки, ні дядини. В мене є тільки рідна мати, але до матері я зроду не
вернуся, самі знаєте чому.
Ястшембський. То йди собі до яких-небудь людей чи що. В мене тобі не можна буде
зоставатися. Незабаром я оженюся, і до мене приїде молода жінка. Чи то можна тобі тут
зоставатися, та ще й з дитиною?
Василина. Нащо ж ви мене зачіпали, коли тепер виганяєте зі своєї хати? Як же я тепер вернуся
в своє село? Що скаже мати? Що скаже батько? Що скажуть люди?

У залу зазирає Одарка.

Одарка. Василино, до тебе йдуть батько й мати!

Василина вибігає з зали.
До зали заходять Паляник та Паляничиха.
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Паляник. Доброго дня вам! Чи не скажете, де наша дочка, Василина?
Ястшембський. Василина? Тільки-но вибігла з зали, вбігла у горницю та вискочила у садок.

Ястшембський виходить.

Паляничиха. Боже мій, милосердний! Це вона від сорому ховається.
Паляник. Коли б собі не заподіяла якого лиха! Ще втопиться, або повіситься.
Паляничиха. Хай би верталася додому, ми б їй слова лихого не сказали, прийняли б її та
дитину.
Одарка. Та пішли, може, пошукаємо де Василину.

Виходять.

Ява 20

По саду біжить Василина. Назустріч іде Лейба.

Лейба. Добривечір, Василино! Куди ти це йдеш проти ночі? Може, тікаєш од пана? Коли йдеш
на заробітки, то я тобі покажу шлях.
Василина. Куди я піду, коли в мене копійки нема за душею.
Лейба. Ось слухай. У мене є знайомий підрядчик на стеблівських фабриках, Лейзор Рабиненко.
Йому треба поставити на заводи робітників. Коли хоч, я напишу до нього і він тебе прийме,
хочеш на сахарню, хочеш на суконну фабрику. Там тобі буде добре, там ти сховаєшся од кого
хочеш. Тебе ніхто не буде знати, хто ти й звідкіль ти прийшла. Ось, на тобі квиток до Лейзора.

Лейба дістає записну книжечку, щось шкрябає та передає Василині.

Лейба. Але як же ти оце підеш? Ти не взяла з собою нічого на дорогу! Іди ж, Василино,
швидше до двору та забирай, що можеш забрати, бо до пана твого збираються гості, має
приїхати його молода панна Броніслава.
Василина. Як же вернуся до двору, коли там мене ждуть батько та мати?
Лейба. Ти йди до двору, а я побіжу конем уперед та довідаюсь, чи пішли вони додому, чи і досі
ждуть тебе. А ти, як прийдеш до двору, забирай все, що можеш забрати. 

Лейба та Василина виходять.

Ява 21

Дорога в полі.
Василина йде шляхом з клунками та дитиною.

Василина. Будь проклятий той час, та година, коли я вступила у панський двір. Прощайте,
мамо, прощайте, тату! Я одна винна, що пропадаю. Мамо моя, серце моє! Нащо ж оце я так
вразила вашу душу? (зупиняється) Ох, і далеченько ж той Стеблів...

Василина насилу йде, їй погано, втирає лоба, качається, падає. 
Василина лежить на землі. 
Затемнення. Плаче дитина. Василина піднімається, бере дитину на руки. Колисає. 

Василина (співає). Ой, люлю, люлю,
Ти, мій маленький шпачку,
Я тебе знайшла
В зеленім мачку.
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Ой, люлю, люлю,
Ти, мій маленький паничу,
Я тебе знайшла,
Як полола пшеницю.
Ой, люлю, люлю,
Ти, мій маленький паничу...

Та це ж той поганець довів мене до такого лиха! Знівечив, прогнав зі своєї хати, з рідного краю,
пустив мене по світу волоцюгою, а сам з молодою! Я одна мушу поневірятись на чужій стороні,
між чужими людьми! Не діждеться він, щоб я годувала його сина! (дивиться на дитину. ) Не
діждеш ти, щоб я годувала твого сина! Не діждеш!

Василина біжить з дитиною на руках. Затемнення. Плюскіт води і чути тільки — бовть!
Василина кричить.

Дія друга

Ява 1

Стеблів. Хата Марії.
На лаві лежить Василина, біля неї стоять молодиці та Марія. 

Жінка 1. Здається, не стеблівська це молодиця. 
Марія. Мабуть, якась бурлачка.
Жінка 2. Що ж нам робити з цією безщасною молодицею? Як їй допомогти?

Василина розплющує очі.

Василина. Де це я?
Марія. Ти, молодице, у добрих людей. 
Василина. Чи довго я лежала недужа?
Марія. Вже три дні, як ми тебе знайшли коло Росі і привели у мою хату. Ти лежала без пам’яті,
ми думали, що ти вже вмерла.
Жінка 2. Звідкіля ти, молодице?
Василина. Я з Комарівки, під Звенигородкою, прийшла сюди на фабрику на заробітки.
Марія. Ти, мабуть, заслабла дорогою?
Василина. Еге ж.
Марія. Може б, ти чого поїла? Як же тебе звуть?
Василина. Василина.
Марія. Чи ти була коли у нашому Стеблові?
Василина. Ні, не була. Оце вперше прийшла сюди на роботу.
Жінка 2. Може б, ти висповідалася та запричастилася?
Василина. Якби я вмерла… Господи! Пошли мені смерть!

Молодиці перезираються. Виходять.

Василина. Світе мій ясний, світе мій прекрасний! Як на тобі тяжко жити, а ще важче, а ще
тяжче, не нажившись умирати! Сину мій, дитино моя! Якби мені хто вернув тебе, я б оддала все
на світі, оддала б своє здоров’я, своє живоття, забула б свій сором.

Плаче дитина. Василина озирається, перехрещується. Заходить Марія з глечиком молока.
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Марія. Сусідка тобі молока принесла, нап’єшся, то й здоров’я скоро повернеться. Поки ти
побудеш у мене, а як одужаєш, відведу тебе на фабрику. Може, хочеш встати?

Марія підходить до Василини. Допомагає піднятися. Виходять.

Ява 2

Суконна фабрика. 
Дівчата сидять за роботою — хто тканину гаптує, хто стоячи обробляє.
Заходять Дівчина 2 та Василина.

Дівчина 2. Чи ти, молодице, стала на заводі на своїх харчах?
Василина. А де ж я наберу своєї харчі? Я не тутешня.
Дівчина 2. То ти бурлачка... Будеш робити отут, в постригальні. На наших харчах будеш
отримувати по два карбованці на місяць, а як на своїх, то по три. 

Дівчина 2 підводить Василину до п’яльців, дає ножички у руки та йде до дівчат. Василина
озирається, дивиться, як працюють дівчата. Повторює за ними.

Дівчина 1. Не стеблівська молодиця. Мабуть, бурлачка.
Дівчина 2. Це та, що її знайшли без пам’яті над Россю.
Дівчина 3. А чого ти, молодице, насилу соваєш руками? Наче три дні не їла!

Дівчата сміються. Василина мовчить, робить все швидше.

Дівчина 1. Це якась горда бурлачка, й говорити з нами не хоче!
Дівчина 3. Де та гордість дінеться, як попрацює та поживе з нами в казармі. І ми булі горді,
поки не довелося бурлакувати.
Дівчина 4. Це до нас якась панія прийшла. Ой, дівчино-вишне, не будь така пишна!
Василина. Одчепіться од мене! Чого ви причепилися?
Дівчина 2. Потривай, прийдеш ти до нас у казарму на ніч!

Ява 3

Хата Марії. 
Марія хазяйнує. Заходить Василина, дуже просто вдягнута, з мішком у руках.

Василина. Доброго здоров’я, Маріє! Чи ти не знаєш кого-небудь, хто купив би в мене
спідницю? Так вже мене захарчували на фабриці, що ледве ногами соваю. Не борщ, а сама
бутвина без картоплі, та ще й на салі з черв’яками.
Марія. Та то ж Лейзор задешево те сало купує! А яку ж ти спідницю думаєш продати?
Василина. Та будлі-яку, бо я вже зовсім як не поїм луччої страви, то й з ніг звалюся.
Марія. А покажи мені, Василинко, спідниці. Може, й я куплю одну.

Василина розв’язує мішка, дістає спідниці.

Марія. Ой, гарна ж спідниця! Червона, аж очі у себе бере! Ану, а це яка? Розгорни, Василинко!
Ой, господи! Де ти набрала такої гарної одежі? Дивись, моя ти матінко! А яка оце в тебе
хустка? (розгортає хустку.) Де ти набрала такого добра? Ой, ненько моя, червона як жар! А які
дивовижні торочки! (зав’язує собі голову хусткою. ) А приміряю я оту червону спідницю!
(одягає спідницю). Ой, гарно ж як! Продай мені, сестрице, оцю спідницю.
Василина. Бери, коли хочеш.
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Марія. Потривай, а накинь на себе оту синю, я подивлюся, як лежить на тобі.

Василина накидає на себе спідницю.

Марія. Ой, серденько, обидві гарні! Василино, надінь оцю червону, а я вберуся в синю.

Марія та Василина обмінюються спідницями. Марія йде кімнатою, притуливши ліву руку до
грудей, а праву одставивши од себе, так як ходять усі фабричні дівчата.

Василина (зітхає). Господи, як гарно!
Марія. А може, я куплю оцю синю? Як тобі здається, Василинко, яка краще пристає до лиця?
Василина. Обидві, але синя лучче.
Марія. Куплю синю. Про мене, хоч зараз запиймо могорич! Та не скидай, Василинко, червоної
спідниці, я хоч надивлюся на неї! А яка в тебе друга хустка? Ой, гарна ж! А зав’яжись,
Василино! (Василина зав’язує собі голову хусткою). А що то зосталося у тебе в мішку? (дістає
з мішка хвартух). Ой, світе мій! Який чудовий хвартух! Наче писанка! Василино, держи за
один кінець, а я за другий! Признавайся, Василино, хто це накупив тобі такого маку?
Василина. Ат… заробляла потроху, та й насправляла!
Марія. У такому хвастусі хоч зараз ставай у танець. Продай мені, Василино, і хвартух!
Василина. Купи й хвартух.
Марія. Таку чудову одежу варт покропити. 

Марія ставить на стіл пляшку горілки, наливає у чарки.

Марія. Будьмо ж здорові, Василино!
Василина. Даруй, господи, це зносити, а в краще вбратись.

Випивають.

Марія. Тобі якійсь панич насправляв одежі чи бурлаки?
Василина. Дещо батько справляв, дещо сама купила…
Марія. А до мене оце причепився був наш постригач! Коли не йду проз його, він все дивиться,
зачіпає, бровами моргає. Хвалить мої брови, каже, що в цілому заводі кращих нема. Їй-богу, так
мені аж ніяково перед дівчатами. А тебе, Василино, сватали? Чи ти заміж виходила, чи сама
покрилась?
Василина. А ти, Маріє, давно вже зосталася вдовою?
Марія. Вже четвертий рік. Чоловік помер, а потім і дитина, царство їм небесне.
(перехрещується). Набралася я на своєму віку всякого лиха.
Василина. А давно ти вже в фабриці?
Марія. Чи то ж в одній фабриці я була! Ще як була я дівкою, послала мене мати на фабрику в
Вільшану. Мати виряджала мене та наказувала: «Стережися ж дочко, фабрицьких панків та
бурлак». Я стереглася, та й не встереглась. А я була дівкою дуже гарною! Кращої од мене не
було на все село. А ти, Василино, була дівкою, мабуть, дуже гарною?
Василина. Пішла моя краса марно, наче лист за водою.
Марія. Туди пішла й моя краса! Як прийшла я тоді в сахарню, обступили мене хлопці та й
чіпляються до мене — той горілку купить, той медяників, той стрічки, той квітки! Та все такі
погані парубки, що й плюнути гидко. І тут прийшов на фабрику один парубок. Глянула я на
нього, і мене неначе хто в вогонь вкинув! Вбив він мене своїми очима, наче орел горлицю. Чи
ти, Василино, кохалася на своєму віку щиро та гаряче?
Василина. Кохалась гаряче, кохалась щиро і неначе згоріла од того кохання, і згоріло моє
щастя.
Марія. Отак і я. Ой, серце, Василино! Як згадаю, то й тепер серце в’яне од тих очей! Була я
щаслива, але терном поросла моя дорога до того щастя. Ходив він до мене вже рік, і настав вже
мій час, бурлаки почали вже кепкувати та жартувати з мене. Я й кажу йому: «Я покинула вдома
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стару матір. Як же покину її на весь вік? Хіба піду з тобою до твого батька»? А він мені
одказує: «Я не поведу тебе до свого батька, бо в мене вдома є жінка». Сказав ці слова і наче
вбив мене. А тут на моє лихо, прийшла в сахарню якась молодиця. Він покинув мене та й
пристав до неї — ходив за нею, купував для неї горілку, справляв хустки. Коли б вона була
гарна! А то така погана, що й глянути гидко — здорова та товста, як мур, щоки товсті та
червоні, як буряки, брови як підошви, губи як постоли, а ніс кирпатий, як бараболя. Поміняв він
мої тонкі брови на якісь підошви! Якби мала силу, я б задушила її, та його разом з нею. Шкода
було мені його чудових очей! І тепер сняться мені ті гострі милі очі, але що було, те навіки
минуло. Ото, Василино, впросилася я до однієї бідної вдови та перележала важку годину.
Пішла я потім з дитиною на руках в сахарню, а мене на роботу не приймають. Що ж було мені
робити? Іти до матері? А що вона мені скаже? Що люди скажуть? Тож прийшла я до нього та й
кажу: «Порадь мені, що мені робити? Як на світі жити? Де ж мені сина подіти?» А він одказує
мені: «Про мене, хоч де дінь, хоч на вулицю викинь». Побігла я од нього сама не своя, коли це
бачу коло сахарні величезну купу попелу. Я бачила раз, як вивозили її та викинули з неї багато
дитячих кісток. Озирнулася я — а на дворі нема ні душі. Я взяла та й вкинула дитину в сухий
попіл, воно навіть і не писнуло.

Василина скрикує.

Марія. Чого це ти так злякалася? То ж не ти зробила, а я... Ат... Ой, боже мій! Не кажи нікому,
що я вчинила такий страшний гріх.
Василина. Борони Боже, щоб я кому сказала! 
Марія. Ото кинула я дитину та давай бігти, неначе хто гнався за мною. Отака-то пригода
трапилась мені на віку і пустила по світу бурлачкою. Знаєш, Василино, я думала, що й з тобою
була така пригода коло Росі в той день, як ми тебе знайшли коло річки… Бо й ти така гарна, як і
я, кругом тебе бурлаки роєм в’ються.
Василина. А ти, Маріє, вийшла заміж у Стеблеві чи деінде?
Марія. У Стеблеві. Як прийшла я сюди, то спершу у казармі жила, так як оце ти. Парубки мене
так і обступили кругом — наймають мені музики, частують мене горілкою, танцюють зі мною.
І приступив до мене немолодий вже парубок, Яненко, полюбив мене і заслав сватів. Парубок
він гарний, мав свою хату, город. Тож вирішила я вийти за нього. Пожила з ним два роки та й
овдовіла. Отакий мій талан. Любила я одного, як свою душу, та не довелося з ним жити в парі.
Другий покохав мене, та й сам умер. От, вже я не знайду таких пишних очей, які я цілувала. Ой,
очі, очі, горе моє, щастя моє!
Василина. А я б такі очі виколола ножем оцими руками.

На вулиці грає скрипка. Марія схоплюється з місця. Підбігає до дзеркала, пригладжує брови,
поправляє одяг, намисто.

Марія. Це Мина йде на вечорниці, та ще й з музикою. Ой, подивися, чи гарно стоїть на мені
юбка, обсмикай на мені складки. 

Музики та Мина заходять до хати.

Мина. Добривечір тому, хто в цьому дому! Ого! Та тут не одна Марія, а дві!
Марія. Одна Марія, а друга Василина.
Мина. Яка ж це Василина? 

Мина підходить до Василини, придивляється до неї.

Марія. Не дивися — не впізнаєш. Вона служить не в вашій сахарні, а в нас на суконному
заводі.
Мина. Гарні ж до тебе, Маріє, збираються молодички на вечорнички! Коли б було знаття,
приніс би більше горілки.
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Марія. Як вип’ємо, то й принесеш.
Мина. Чи ти, Василино, стеблівська, чи захожа?
Василина. Питай, козаче, здалека, коли хочеш в мене правди випитати.
Мина. Яка ж ти недоторкана. Люблю Марію за те, що доторкана!

Мина обіймає Марію. Марія виривається з його обіймів.

Марія. Ой, цур тобі! Вхопив, як ведмідь!
Мина. Сяду коло Василини, може допитаюсь правди.
Василина. Не питай, козаче, в мене правди, я не кожному скажу.
Мина. Високі в вас, кумо, пороги! Не нам через їх ступати. А може й нам?
Василина. Не знаю.

Рипнули двері, у хату заходять дівчата. Одна принесла паляницю, друга яєць, третя сала,
четверта пшона… Дівчата заходжуються коло столу, готують вечерю. Марія частує всіх
горілкою. Вона подає чарку Василині, Василина відмовляється.

Мина. Чи вже ж ти, Василино, не п’єш горілки?
Василина. Колись пила, та вже забула.
Мина. А якби я почастував тебе наливкою, чи випила б ти? Хлопці, принесіть пляшку наливки!

Мина наливає Василині наливки, частує її, Василина п’є.

Марія. Грайте-бо, музики, бо хочу я танцювать!
Мина. Як Василина піде танцювати, то будуть грати.
Марія. Василино! Ходім, серце, в танець.

Музики грають. Василина та Марія танцюють козачка.

Дівчина 1. Хлопці! Наймайте й нам музики, бо не видержимо!
Дівчина 2. І доки ці молодиці танцюватимуть? Проженімо їх та ходімо в танок!
Дівчина 3. Їй-богу, та Василина буде вибивати тропака до вечора, нам не дасть і ногою
тупнути.
Хлопець 1. А Василина — то вона вдова чи покритка?
Дівчина 1. Хто зна? Підіть на спитайте в неї.
Хлопець 2. Гарна ж ця Василина! Які в неї брови! А очі як блищать!
Мина. Василина, так Василина! На всіх заводах не знайдеш такої! 

Починають танцювати дівчата та парубки. 

Марія. Набік дівчата! Ще молодиці гуляють!

Дівчата стали кругом хати. Марія та Василина танцюють посеред, розминаються, потім
Марія спотикається та б'ється лобом об піч. Молодь у хаті осміхається. Потім молодиці
крутяться посеред хати та б'ються лобами. В хаті всі регочуть. Василина та Марія ще
більше крутяться, тепер спотикається Василина, а Марія натикається на неї. Обидві
падають. В хаті всі регочуть. Музики й грати перестають. Марія та Василина спинаються
рачки та насилу встають на ноги.

Дівчина 1. От тобі й дотанцювалися! Це мабуть, час вже додому!
Дівчина 2. Потривайте, дівчата! Ще побачимо, як хлопці зариють носом об землю!
Хлопець 1. Або дівчата!
Дівчина 3. О, не бійтесь! Дівчата не зариють носом!
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Марія з Василиною насилу йдуть до столу. Марія на лаві лягає, а Василина падає головою на
стіл. Засинають. Дівчата та хлопці виходять з хати.

Мина. Хлопці, а хто ж зостанеться на сторожі коло цих бурлачок?
Хлопець 2. Мабуть, Мина! А як не схочеш зостатися на сторожі, то підопри хату, щоб часом
хто не покрав молодиць!

Мина виходить з хати, навіть дверей не причинивши. 
Затемнення.

Ява 4

Ранок. Молодиці сплять на лаві та столі. 
Василина прокидається, роздивляється. Прокидається Марія. 

Марія. І не підведу голови. Неначе хто мені каміння наклав у голову. Василино, чи це ти спала
в новій спідниці та хустці? Ой, боже мій! Оце й я заснула в новій гарній спідниці та новій
хустці. Ой, спідничко моя новесенька! Пом’ялися квіточки! Одколи живу на світі, цього не
траплялося зі мною. Василино, вставай та ходім до церкви!
Василина. Й голови не підведу, а в роті наче полину наїлася!
Марія. А подивись, Василино, чи не зосталося чого в пляшках?

Василина дістає пляшку, перехиляє її горлом униз.

Василина. Ані крапельки!
Марія. От, чортові хлопці! Видудлили все, нема чим і похмелитися! Як же мені хочеться кислої
капусти!
Василина. А я солоного огірка з'їла б!
Марія. Як же ми поспались у новій одежі?
Василина. І сама не знаю. А ти не пам’ятаєш?
Марія. Неначе хто кілком з голови вибив пам’ять. (Марія підійшла до дзеркала). Де це в мене
взялися синяки на лобі? Чи це я де вдарилася, чи може, котрий бурлака понабивав? Ой, яка ж я
страшна стала, аж зелена! Очі позападали, ще й синяки… Чи не пожбурив на мене отой
проклятий Мина пляшкою? Ой, Мина йде!

Марія пригладжує щоки, кусає губи. У хату заходить Мина з бурлаками.

Мина. Ой, дайте кислиць, а потім я вже скажу добридень!
Марія. Чого це тобі так припало?
Мина. Маріє, давай солоних огірків, бо не видержу!
Марія. Оце полізу до служби в погріб по огірки!
Мина. Лізь, бо я сам полізу!
Марія. То піди передніше по горілку!
Мина. Ось тобі горілка! Швидше лізь у погріб по огірки. Та не забудь вхопити кислої капусти.

Ставить горілку на стіл. Марія вибігає в погріб.
Мина частує всіх горілкою. Чується церковний дзвін.
Забігає Марія з мискою огірків.

Марія. Господи милосердний! Не доведеться мені сьогодні піти до церкви!
Мина. Тобі, Маріє, так хочеться до церкви, як і мені! Чи підеш молитися, чи на хлопців
дивитися?
Марія. Ой, господи! Опізнюся і в церкву не протовплюсь.
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Мина. Неначе й справді будеш протовплюватись в церкву. Станеш під церквою, та ще й
вилізеш на камінь, що коло дверей. Дивіться, мов, хлопці, яка я гарна: жовтогаряча, ще й ґулі на
лобі!
Марія. Чи ти здурів, чи спився з пуття? Од котрого часу я стала для тебе жовтогарячою?
Бурлака 3. Мабуть, од того часу, як Василина прийшла в Стеблів.
Мина. Чом це ти, Василино, не говориш з нами? Може і в тебе після вчорашнього в голові
джмелі гудуть?
Василина. Мовчу, бо нема чого говорити з тобою.
Мина. То хоч моргни на мене! Подивись-бо на мене, та ще й ласкаво!
Василина. Не маю куди дивитись, як на тебе.
Мина. А як я поставлю тобі кварту наливки, чи подивишся на мене?
Василина. Наливку вип’ю, а на тебе не буду дивитись.
Мина. А як куплю хустку, ще й спідницю справлю?
Василина. Нехай мені купує той, кого я вірно покохаю.
Марія. І де ти набереш грошей? 
Мина. Для гарних молодиць настачить грошей!
Марія. Коли так, то приведи по обіді музики в оранду, бо я танцювати хочу. За мої чорні брови
приведи!
Василина. Та й за мої брови не забудь.
Мина. Коли так, то приведу!

Мина дістає люльку.

Марія. Цур тобі з цією люлькою! Іди надвір з нею!

Мина та бурлаки виходять. Марія та Василина прибирають в хаті.

Марія. Знаєш, Василинко, кидай свою казарму та переходь до мене. Будемо вдвох жити. На
фабричних харчах ти зовсім захлянеш.
Василина. Спасибі, Маріє, коли ти приймаєш мене до себе. На харчі мені прикинуть десь
карбованець на місяць, то й сяк-так переб’ємось.
Марія. Авжеж, переходь! Будемо складати заробіток докупи, та й житимемо.

Дівчата виходять з хати.

Ява 5

Оранда. Танцюють дівчата та молодиці.
Заходить Іван Михалчевський. Дивиться на танцюючих.

Парубок 3. Ой, дивіться, Михалчевський прийшов! 
Парубок 4. Іване! 

Іван підходить до парубків. Привіталися.

Парубок 3. Здоров був, Іване! Давно тебе на музиках не бачили. 
Парубок 4. А може, ти вже й оженився? А, Іване?
Іван. Та де там... 
Парубок 3. Він за своєю столярнею та книжками світу білого не бачить, не те, що дівчат!
Парубок 4. Ой, дивись, Іване, столярня та книжки нікуди не втечуть, а от дівчат гарних
розберуть.
Іван. Нема мені в Стеблеві пари.
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Парубок 3. Чи вже ж таки нема? Мабуть, ти не дуже до дівчат придивляєшся. Он, диви, кільки!
І всі, як писанки! Брові чорні, очі гарні!
Іван. А яка це чорнява молодиця танцює в синьому жупані? Певно, якась захожа? А чи
заміжня, чи удова вона? Чи може, покритка? Які у неї брови!
Парубок 4. А хіба ж ти не знаєш? Та це ж Василина!
Іван. Здається, вона не стеблівська. Я бачу її вперше.
Парубок 4. Якби ти ходив на музики, то давно її побачив би.
Іван. А чого це коло неї в'ється така сила бурлак?
Парубок 4. Вона ж щонеділі отут гуляє та п’є з парубками та з своєю подругою Марією.
Іван. Гуляє та п’є з бурлаками? Невже така краса, таке золото гуляє та п’є…
Парубок 4. Що, Іване, й тобі Василина спала на ум? То постав їй четвертину горілки та й
перестанеш зітхати.

Іван відходить від парубка, стає у стороні та дивиться за Василиною. Василина перестає
танцювати, сідає коло столу, бурлаки ставлять горілку й Василина п'є чарку за чаркою.
Бурлаки сідають навкруг Василини, обіймають її, частують горілкою. Мина лізе цілуватись до
неї. До Василини підходить Марія, тягне її за собою. Вони виходять з оранди, Іван іде за ними.

Марія. Ой, козаче чорнобровий! Упилася на меду та й додому не дійду! Іване, доведи нас
додому, бо, їй-богу, самі не дійдемо.
Іван. Добре, доведу.
Марія. А як попадаємо, чи донесеш нас?
Іван. Коли б подужав тебе підняти та ще й донести.

Марія падає. Іван піднімає її.

Марія. Іване, обтруси мене!
Іван. Дома обтрусишся сама.
Марія. Якби Василина впала, то її б усі обтрусили та ще й додому довели, а як Марія впаде, то
ще й глузуєте з неї.
Іван. Бо Василина краща й молодша за тебе.
Марія. Та я як моргну, то й не один такий як ти мені музики найме.
Іван. Василино, де ви живете?
Василина. В Марії.
Іван. Ви, здається, не з наших, не з стеблівських?
Василина. Я з Непитайлівки. Бурлачка собі, та й годі.
Іван. А чи давно живете в Стеблеві?
Василина. Ще й року нема.
Іван. Ви звикли вже до Стебліва, чи думаете додому вертатись?
Василина. Додому моя дорога вже терном заросла.
Іван. Чи є в вас батько й мати?
Василина. Є і батько, і мати. Убогі люди.
Марія. Чого це ти наче сповідаєш нас? Наші бурлаки ніколи не сповідують нас. Коли ти,
Йване, думаєш ходити до нас, то стережись! Ми бурлацькі молодиці!
Іван. Чого ж мені стерегтися? Я ж не красти ходжу. Дивно, Василино, ось ви рік у Стеблові
живете, а я вас вперше сьогодні побачив.
Василина. Та й я вас вперше побачила сьогодні. В церкві, на криласі, а ви дивилися на мене. А
чи ви стеблівський?
Іван. Від діда-прадіда я стеблівський шляхтич, живу тут з матір’ю над самою Россю. Марія
мене добре знає.
Василина. Де ж ви на роботі?
Іван. На рафінаді столяром, а мати вдома господарює.
Марія. Іване, а чом ти й досі не женився?
Іван. Бо не назнав собі дівчини. Або молодиці.
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Марія. Чи ж ти взяв би за себе молодицю?
Іван. Не всім же женитися на дівчатах, часом молодиці бувають кращі.
Марія. Чом тебе, Йване, не видно на музиках?
Іван. Та нема часу ходити: в будень — робота, в неділю – одпочинок.
Марія. Приходь до нас, найми нам музики — ми потанцюємо, а ти подивишся. Чого тобі сидіти
зі старою матір’ю? Сиди з нами, може до кого й прилипнеш. Приходь у неділю на музики, та й
погуляємо.
Іван. Коли будеш твереза, то й музики найму. Василино, а ви будете у неділю танцювати?
Василина. Чого ж не потанцювати? Тільки й нашого, що натанцюємось та нап’ємось.
Іван. Хіба ж не можна гуляти не пивши?
Василина. Чому не пити, коли поять, не знаю вже, чи добрі, чи лихі люди.
Іван. Мабуть, лихі.

На доріжці показався Парубок. Перезирнувся з Марією.

Марія. Ова! Де це ви, паничу, були?
Парубок 2. Ходив гуляти на Рось. Може й ти зі мною погуляєш?
Марія. А чом би й ні.

Марія та Парубок йдуть.

Іван (Василині). Ходім звідсіль на Рось. Василино! Я не знаю, хто ви, звідкіля ви, але як я
побачив вас, то от того часу світ мені немилий. Я так люблю вас, що не можу без вас на світі
жити. Чого ж ви плачете? Може, я сказав щось недоладне?
Василина. Не од того я плачу. Я згадала, що була дуже нещаслива.
Іван. Люди не од добра йдуть на фабрики.
Василина. Не од добра й я прийшла сюди, та ніде дітись, нема мені куди голову прихилити.
Іван. Не плачте, Василино, бо й мене жаль бере. Багато я дівчат бачив, та тільки без ваших брів
та очей мені не жити на світі.
Василино. Що з тих брів, коли я гультяйка, бурлачка, та й годі. 
Іван. Коли ви звете себе гультяйкою, то й покиньте гуляти та пити з бурлаками. П’ють же
люде, а прийде час, то й перестають.
Василина. Хто його зна, коли мій час прийде. (витирає сльози) Он і Марія йде до нас.

Виходить Марія.

Марія (кричить). Йване! Іване, чи ти приніс нам хоч одного медяника?
Іван (дістає з кишені пряника). На медяника, та не плач.
Марія. Тільки одного коника й приніс? Та ще, може, на нас двох? (Обертається до Василини).
Василино, чого-бо ти плакала?
Василина. Та то бач, Іван нарікає на те, що я п’ю та гуляю з бурлаками.
Марія. А тобі, Іване, навіщо знати, з ким ми п’ємо та гуляємо? 

Виходить ватага бурлак.

Мина. От бач, де вони! А ми зумисне йшли проз ваш двір, шукали вас.
Марія. Дурно заходив! Нас дома не було. Задля тебе тепер нас нема вдома.
Мина. А задля кого ж ви тепер вдома? Може, задля цього синього жупана?
Марія. Може, й для синього жупана.
Іван (до Мини). А тобі навіщо здався синій жупан?
Мина. На те, щоб він не топтав стежки до наших бурлачок. Буде з вас і ваших шляхтянок.
Іван. Бурлачки нічиї, тільки свої.
Мина. Не свої, а наші. Ще раз побачу тебе коло Василини, то так налатаю боки кулаками, що
ти й додому не дійдеш.
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Іван. Поховай, парубче, свої кулаки в кишені, і в мене кулаки неабиякі.
Мина. Дуже білі, шляхетські. Я оцими чорними бурлацькими як дам тобі стусана, то й юшкою
вмиєшся.

Пішли одне на одного.

Іван. Бурлако! Не лізь! Кажу тобі, не лізь!
Мина. Не зачіпай Василини! Не ходи з нею, бо я тебе вб’ю!
Іван. Яке тобі діло до Василини? Хіба вона твоя жінка, чи що? Хіба ти з нею стояв під вінцем?
Мина. А хоч би й не стояв, що тобі до того? Мої гроші, моя горілка — то й моя жінка.
Іван. Твоя горілка, та не твоя жінка. Як дам тобі кулаками, то витече горілка твоїми боками.
Мина. Тільки зачепи! Побачимо, хто кому виточить горілку через боки!

Мина та Іван б'ються. Сходиться багато народу. Раптом Іван вхопляє Мину обома руками,
підкидає угору та кидає на землю. Вся ватага, що мовчки дивилася на борикання, кидається
обороняти Мину й вириває його з рук Івана. Іван плюнув вбік.

Іван. Василино, завтра як тільки надворі смеркне, я підійду під Маріїн двір. Чи вийдете ви до
мене хоч на хвилинку?
Василина. Добре, вийду.

Іван іде. Мина схоплюється на ноги й ніяк не може перевести духу. Раптом музики починають
грати та йдуть, люди йдуть за ними, Марія, пританцьовуючи, теж йде за музиками. Хлопці
виводять Мину, Василина виходить за ними.
 

Ява 6

Хата Михалчевського.
На ліжку спить мати Івана, Михалчевська. Заходить Іван — розкудланий, лице брудне, сорочка
порвана та поплямована кров’ю. 

Михалчевська. Боже мій! Що це з тобою, Іване?
Іван. Та це, мамо, бився я з одним. Це не моя кров, а його. Буде пам’ятати мої кулаки.
Михалчевська. За що ж ви билися?
Іван. Причепився той бурлака до мене, що я одбиваю од нього одну молодицю.
Михалчевська. Яку молодицю?
Іван. Та там одну, бурлачку Василину.
Михалчевська. Василину? То ти, сину, за неї бився з бурлаками? Чи ти не знаєш, що то за
бурлачка Василина? О, боже милосердний! Та це ж покритка та перша гультяйка на всі три
заводи! За нею ж бігають усі бурлаки! Це пропаща навіки молодиця!
Іван. Ні, мамо, вона не пропаща! Я почав їй розказувати про те, що вона п’є та гуляє, та себе
збавляє, а вона почала плакати. Он Марія Янівна, так оця зроду не заплаче.
Михалчевська. Навіщо ж ти їй це говорив? Чого це ти з нею говорив?
Іван. Вона мені сподобалась.
Михалчевська. Хто?! Бурлачка Василина?
Іван. Бурлачка Василина.
Михалчевська. Чи ти, сину, приведеш в мою хату за дочку ту Василину?
Іван. Не знаю, мамо, чи схоче вона прийти до нас.
Михалчевська. Де ж пак схоче! Ще й погордує нами. Така писана красуня. Занапастить вона
твій молодий вік. Ждав, ждав свого щастя, та от тобі й на! Діждався!
Іван. Не вбивайтеся, мамо, заздалегідь. Хто його зна, як воно буде. Я знаю, що її люблю, а чи
любить вона мене, я ще добре не знаю.
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Михалчевська. Іване, сину мій! Покинь її! Чи вже ж не знайдеться у нас гарних дівчат? Чи оце
я візьму невістку якусь п’яницю та волоцюгу-бурлачку? 
Іван. Шкода, мамо, але я вже від неї не відмовлюся. Як не візьму її за себе, то не візьму нікого.
Вона неначе розсипала на мене чари своїми карими очима та чорними бровами. 
Михалчевська. Може, й справді, вона причарувала тебе. Нечистий її знає, з ким вона знається
на тих заводах...

Іван тим часом вмився, зачесався, надів чисту сорочку та ліг на своє ліжко.

Іван. Мамо, ви дурно боїтеся Василини. Чи можна ж бути недоброю людиною з такою
чарівною красою, з такими веселими, добрими, дитячими очима?
Михалчевська. Сину, не хапайся зі сватанням. Я знаю тих бурлачок. Як тільки зайде на
заводи, то зараз починають дуріти та навісніти, а потім, як утомиться, то трохи й осяде. Може й
ця Василина така, ще перебіситься.

Михалчевська тільки головою качає.

Ява 7

Двір дома Марії. Іван заходить до двору.

Іван. Василина?
Василина. Я тут, Іване.
Іван. А де Марія?
Василина. В хаті, варить вечерю.

Іван підходить до Василини, Василина тулиться до нього, плаче.

Іван. Не плач, Василино! Ми будемо щасливі удвох. Ти мене любиш, Василино?
Василина. Якби я тебе не любила — я б до тебе не вийшла. Од того часу, як я пішла з
батьківської хати, ти перший покохав мене щиро, і пошанував, і пожалував мене. А як я тебе
обняла, Іване, неначе вернулася до рідного дому.
Іван. Чи підеш ти, Василино, за мене заміж?
Василина. Я піду з тобою на край світу. Бо знаю, що ти не вчиниш мені ніякого лиха.
Іван. Хіба хто тобі заподіяв яке лихо?
Василина. Од того часу, як я вийшла з батьківської хати на заробітки, я тільки й зазнала одно
лихо. Жила я в наймах у одного пана, він мене знеславив і трохи не вигнав з двору без шматка
хліба. Прийшла я сюди на роботу на заводи, не було мені спокою, доки не прийняла мене в
свою хату весела добра Марія. Нехай їй Бог дасть здоров’я. Всі ладні гратись зо мною, поїти
мене горілкою, але ніхто мене не пожаліє, не приголубить. 
Іван. Звідки ж ти, Василино, сюди прийшла?
Василина. Зі Звенигородщини, з села Комарівки. В мене є батько й мати, брати і сестри. Та
тільки я не можу вернутися туди.
Іван. Як повінчаємось та поживемо в парі, то підемо в твій край, побуваємо в твого батька й
матері. Я сьогодні говорив матері про тебе.
Василина. Що ж сказала твоя мати? Чи вона мене знає?
Іван. Знає… вона трохи не плак... трохи боїться тебе, того, що ти з бурлаками п’єш. Покинь,
Василино, ту компанію, перестань пити.
Василина. Я перестану. Я пила та гуляла, бо мені од того якось легше на душі ставало. Вип’єш
чарку, а за однією вип’єш і другу, та й незчуєшся, як нап’єшся й все лихо забудеш.
Іван. Коли ти мене вірно любиш і думаєш іти за мене заміж, то кидай бурлакувати, перестань
пити й гуляти з бурлаками. Виходь завтра у цій добі до криниці, під вишні. Хоч на годину, бо
як не вийдеш, то я не знесу муки.
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Іван іде. З хати виглядає Марія.

Марія. Зоряла зіронька, зоряла, з ким ти, Василино, й досі стояла?
Василина. Прийшов час, Маріє, і мені спочити на міцному плечі. Я вже натомилася, танцюючи
та гуляючи.
Марія. А ходім, Василино, вип’ємо останнього могорича. Ходім до заросянського шинку, хто
нас там побачить?

Ява 8

По дорозі йде п'яна компанія — Мина, Марія, Василина, бурлаки. Регочуть, сміються.

Мина. Прощавай, Василино! Отак завжди буває на світі; з одним гуляє, а з другим під вінець
іде. А пам’ятаєш, Василино, як ми колись танцювали, а ти понабивала на лобі такі
бурульбашки, як картопля?
Василина (насилу говорить). Пам’ятаю, серце, пам’ятаю.
Мина. Все минуло. Все минуло. Ой, Господи милосердний.
Марія. Все минуло.
Мина. І бурульбашки минули, і синяки минули. 

Мина пробує показати, де були ті синяки, та падає на дорогу. Піднімається.

Мина. Маріє, і ти прощай! А пам’ятаєш, як ти рила носом діл! Все минуло, все пропало.

Мина обіймає Марію. Марія плаче.

Василина. Чого це ти з Марією прощаєшся? 
Мина. Василино, прощай!

Починають обійматися. Падають на дорогу. Бурлаки регочуться, підіймають.

Марія. Ох, Мино, як же ми танцювали, і все. Ходімо ж до мене, вип'ємо по чарці. 

Марія йде, за нею йдуть Мина та бурлаки.

Василина. Все минуло, все минуло... Гей, та почекайте!

Поривається за ними та падає. Засинає. Виходять кілька молодиць. Бачать Василину,
підходять до неї. Перевертають.

Молодиця 4. Така гарна, така молода, а так розпилася на тих фабриках.

Іде Іван, бачить натовп, підходить.

Іван. Ой, боже мій, боже мій!

Іван підіймає Василину, вона щось белькоче та розмахує руками. Іван піднімає Василину та
несе на руках. Молодиці сміються. 

Ява 9
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Хата Михалчевської. Михалчевська варить вечерю. Заходить Іван, несучи Василину. Кладе її на
лавку.

Михалчевська. Нещастя, синку?
Іван. Нещастя, мамо, і велике нещастя, тільки не для вас, а для мене.

Михалчевська підходить до лавки, дивиться на Василину.

Михалчевська. Не буде з неї, сину, людей.

Михалчевська приносить маленьку подушку, підкладає під голову, знімає з Василини брудну
хустку та керсет. Перев’язує їй голову своєю хусткою, вкриває кацавейкою. 
Іван сидить поряд і дивиться на Василину. Михалчевська знов іде готувати вечерю.
Василина прокидається.

Василина. Чи це ти, Іване?
Іван. Я, Василино.
Василина. Де це я лежу? Що це сталося зі мною? Де ж це мій керсет?
Іван. Не пам’ятаєш? Ти пила з бурлаками в заросянському шинку, а як ви перевезлися через
Рось, то ти впала на гатці та лежала там. Люди сміялися з тебе. Я знайшов тебе та привів до
себе додому.

Василина плаче.

Іван. Не плач, Василино! Не плач, моє серце! Ти думаєш, що я буду на тебе сердитись та лаяти
тебе? Я не буду тобі докоряти, бо ти вдруге не зробиш того, щоб над тобою всі люди знущались
так, як сьогодні знущалися.
Василина. Іване, голубчику мій! Не женися ти зо мною! Я пропаща навіки на цім і та тім світі!
Мабуть, мене Бог карає за якісь тяжкий гріх. Я всею душею рада б покинути пити й гуляти, та
не маю сили. От і сьогодні… тільки твоє кохання держить мене наче на крилах. Пропаща я,
Іване, на віки вічні, пропаща, пропаща, пропаща! Я тобі тільки зав’яжу світ. Адже ти ще
молодий. Знайдеш кращу од мене і будеш щасливим.
Іван. Я тебе ні за що в світі не покину, хоч би з мене сміялися всі люди на світі . Як станеш
господинею в моїй хаті, забудеш своє бурлацтво. Я тебе ніколи не покину. І хіба тоді тебе
перестану любити, як навіки очі заплющу.

Підходить Михалчевська, подає Василині її одяг.

Михалчевська. На, дочко, свою одежу та приберись, щоб з тебе люди не сміялися, як будеш
додому вертатися. Іване, принеси кухоль води та рушничок! Вмийся, дочко, та йди повечеряєш
з нами.

Василина вмивається та одягається, Михалчевська знімає з мисника миски, ставить на стіл,
садить Василину на кінець столу. Потім насипає їсти. Мовчки їдять.

Василина. Дякую вам, я вам стільки клопоту завдала.
Михалчевська. Ти, дочко, приходь до нас, посидимо, поговоримо. Одцурайся, серце, од тих
бурлак. Ти така молода, тобі так легко збитися з пуття в твоїх літах.
Василина. Спасибі вам за хліб, за сіль.

Василина та Іван виходять. Михалчевська прибирає. Повертається Іван.

Михалчевська. А що ж, сину, буде з цієї Василини?
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Іван. Кажіть уже ви, мамо, що з неї буде. Але що б з неї не було, я од неї не одкаснуся до самої
смерті. Вона мене навіки причарувала своїми очима.
Михалчевська. А як така чарівниця щонеділі буде качатися п’яна на гатці на сміховище
людям?
Іван. Не буде вона щонеділі валятися п’яна на шляху. Її затягають та поять бурлаки, бо в неї
така краса, що якби вона мене не любила, я б і сам пив до смерті та її поїв, щоб тільки вона
дивилася на мене.
Михалчевська. Цур тобі з тими очима! Мені вона здалася людиною доброю, смирною та
привітною. Може й справді то бурлаки збивають її з пуття. А ти сину, почекай якийсь час, а там
побачимо.

Ява 10

Хата Паляників. Паляник, його жінка, брати та сестри Василини вечеряють за столом.
Гавкає собака, у двері стукають, заходять до хати Василина та Іван.

Василина. Добривечір вам.
Паляничиха. Доброго здоров’я… Василино!

Мати кидається до Василини.

Паляничиха. Дочко моя, голубко моя!
Василина. Це я, ненько моя рідна, та ще й зі своїм чоловіком Іваном Михалчевським. От і
прийшла я до вас, я сама вже мати, маю дочку та сина.

Всі встають з лави та кидаються до Василини.
Заграла музика.

Василина. Що то?
Паляничиха. Молодь повертається з буряків від Журавського посесора Лейби...

Київ — 2016

Я, Рибалко (Уварова) Наталя Володимирівна, погоджуюсь на публікацію своєї п'єси
“Бурлачка/Не плач, Василино” на сайті https  ://  ukrdramahub  .  blogspot  .  com і погоджуюсь на
вільний доступ до неї усіх бажаючих. Будь-яке використання моїх текстів можливе тільки за
згодою зі мною.
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