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ампадне, кліпотливе, сумовите‐сумовите світлечко; від
нього так і тхне церковним тягучим дзвоном, смачними
маківниками, підсмаженими бубликами з трошки липкою та
хрустливою шкуринкою.
У хаті вогко, пахне вимитою підлогою, свіжими рядюжками1 і
пиріжками з горохом. По кутках сторожко застигла тиха, таємна
півтьма. Тіні ланцюжків од лампадки за кожним кліпанням ґно‐
ту похитуються, гойдаються на стінах, а святі на іконах вору‐
шаться й закутуються в свої сині та червоні одяги.
На печі душно, черінь2 пече, жене духом глини й розігрітого
кожуха. Але Гринь лежить непорушно, тільки голову виставив з‐
за завісочки у той загадковий, чудний світ, що починається за‐
раз же за піччю. Все там тепер якесь інше, ніж звичайно: все ніби
таке саме, як удень — і стіл з клітчатою цератою, і мисник з роз‐
битою Гриньком шибкою, і зелена в рожевих квітках скриня з
горбатою спиною, на якій Гринь їздить верхи в Київ, — все те
саме, але якесь воно тепер хитре, принишкле, з одведеними на‐
бік очима. Навіть макітра з пиріжками в кутку, накрита рушни‐
ком, та сама макітра, з якою Гринь у такому щирому приятелю‐
ванні, і та щось таке таємне ховає в собі. А що вже ота чорна,
чотирикутна дірка дверей до спальні, то на неї просто дивитися
неможливо, така вона загадкова та моторошна!
І то ж отаке діється в його, Гриньовому, царстві, де він вла‐
дика, цар і бог над речами й людьми, де слово й плач його закон
для мами, тата, Гаврика, Рябухи‐Саньки, кішки Рудьки, собаки
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Рядюжки — килимки, доріжки, які стелять у кімнаті на долівку.
Черінь — найжаркіше місце на печі.

2

Рядюжки — килимки, доріжки, які стелять у кімнаті на долівку.
Черінь — найжаркіше місце на печі.

4

Володимир Винниченко

Жульки, для всіх стільців, скриньок, щіток, словом, усього, що
там є внизу. Він, владика, тихенько лежить і не сміє ворухнути‐
ся, бо там прийшло щось дужче за нього і панує над усім. І всі
кутки, стільці, рядюжки, двері, все чисто в змові з тим таємним і
дужчим. І через те все вороже до нього, Гриня, все таке потайне,
підглядаюче й хитро‐застигле. От‐от простягнуться з кутка руки
й схоплять його. Гринь скошує очі вниз на стіну, де висить оде‐
жа. Там щось ворушиться, длубається, вимотується з‐під темної
купи.
— Са‐анько! — раптом, несподівано для самого Гриня, зо
страхом виривається в нього.
За стіною в маленькій кухні ледве чути брязкіт посуду. Не чує
Рябуха‐Санька!
Святі на іконах гойдаються собі туди‐сюди, як на гойдалці,
неначе нічого не помічають. Черевата макітра, накрившись ру‐
шником, невинно куняє в кутку. Але вони всі добре знають, що
воно там ворушиться в одежі.
— Са‐а’!!.
Брязкіт зупиняється. Клацає клямка дверей, так солодко, з
такою полегкістю, так весело клацає сердита клямка.
— Ну, чого там?
Який любий, затишний цей набурмосений голос!
Гринь не знає, що сказати, знає тільки, що йому невимовно
любо й легко чути Саньку.
— Ну, чого галасуєш?
— Пи‐ить хочу!
— То злізь і напийся. Пан який!
Гринь хмуриться: ач як вона з ним балакає! Коли б вона не
пішла в кухню, він би їй показав! Хоч їй аж дев’ять літ, а йому
тільки на Покрову буде шість, та він двох таких, як вона, навку‐
лачки подужає. Бо він — Гринь, а вона — наймичка, Рябуха, по‐
пихач. І вона не сміє таким голосом говорити до нього!
— Подай сюди води, ти! Рябухо!
— Нехай тобі той, що в запічку, подасть!

4

Володимир Винниченко

Жульки, для всіх стільців, скриньок, щіток, словом, усього, що
там є внизу. Він, владика, тихенько лежить і не сміє ворухнути‐
ся, бо там прийшло щось дужче за нього і панує над усім. І всі
кутки, стільці, рядюжки, двері, все чисто в змові з тим таємним і
дужчим. І через те все вороже до нього, Гриня, все таке потайне,
підглядаюче й хитро‐застигле. От‐от простягнуться з кутка руки
й схоплять його. Гринь скошує очі вниз на стіну, де висить оде‐
жа. Там щось ворушиться, длубається, вимотується з‐під темної
купи.
— Са‐анько! — раптом, несподівано для самого Гриня, зо
страхом виривається в нього.
За стіною в маленькій кухні ледве чути брязкіт посуду. Не чує
Рябуха‐Санька!
Святі на іконах гойдаються собі туди‐сюди, як на гойдалці,
неначе нічого не помічають. Черевата макітра, накрившись ру‐
шником, невинно куняє в кутку. Але вони всі добре знають, що
воно там ворушиться в одежі.
— Са‐а’!!.
Брязкіт зупиняється. Клацає клямка дверей, так солодко, з
такою полегкістю, так весело клацає сердита клямка.
— Ну, чого там?
Який любий, затишний цей набурмосений голос!
Гринь не знає, що сказати, знає тільки, що йому невимовно
любо й легко чути Саньку.
— Ну, чого галасуєш?
— Пи‐ить хочу!
— То злізь і напийся. Пан який!
Гринь хмуриться: ач як вона з ним балакає! Коли б вона не
пішла в кухню, він би їй показав! Хоч їй аж дев’ять літ, а йому
тільки на Покрову буде шість, та він двох таких, як вона, навку‐
лачки подужає. Бо він — Гринь, а вона — наймичка, Рябуха, по‐
пихач. І вона не сміє таким голосом говорити до нього!
— Подай сюди води, ти! Рябухо!
— Нехай тобі той, що в запічку, подасть!

Намисто

5

І знову клацає клямка, але тоскно і страшно.
«Той, що в запічку». Хто «той»?!
Тіні ланцюжків, святі на іконах, мисник, макітра, всі знають,
хто «той». Знають, та хитро, сторожко мовчать.
Гринь, кругло витріщивши очі, обережно задом одсувається в
глиб печі й сідає в самий куток, щоб з‐за спини була стіна. Але
на печі майже зовсім темно, тільки по стелі над завіскою та ко‐
мином хвильками просівається миготливе світло лампадки. У
другому кутку печі лежить щось кругле, темне й довге. Що воно
таке? А чого ж «той» у запічку? Чи він там усе сидить чи вихо‐
дить?
Як усі царі та владики, вигнані з свого царства, Гринь почуває
жаль до себе, страх, тугу. Самотність його безмежна, гнітюча. А
чорне й кругле в другому кутку печі починає ворушитись.
— Са‐а’!.. Са‐а‐нько!!
Клаца клямка, риплять двері. Чорне зразу затихає. Гринь
швиденько підповзає до краю печі й виставляє голову. От Сань‐
чина голова в синій хустинці.
— Ну, чого тобі ще? «Санько, Санько»! Чого?
Гринь не почуває себе царем. Тому він навіть води не про‐
сить, а жалібно й благально каже:
— Сиди тут, зо мною...
Він не каже, що боїться, що він оточений з усіх боків ворожи‐
ми силами, що він, владика, не сміє злізти з печі. Але Санька й
сама це добре розуміє. Ага, тепер він у неї помочі шукає, тепер
він такий тихенький та ласкавий, а голосочок такий жалібнень‐
кий!
Санька пхикає й повертається йти.
— Саню, не ходи! Са‐а!..
— А диви! Ото буду сидіти тут з тобою! Мені треба тарілки
мити.
— Помиєш потім. Сиди тут.
— Аякже. Розумний який! «Потім». А бити кого будуть?
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І Саньчина синя хустка зникає за виступом печі. Гринь уже не
може тепер бути сам, — тепер усі ворожі сили, знаючи, що він
кликав собі поміч, страшенно розсердяться і зразу кинуться на
нього.
— Са‐а‐анько!!! Е‐е‐е!..
Санька помалу вертається й, ніби не чуючи плачу владики,
порається біля мисника. Гринь затихає. І вона, і мисник, і «той»,
всі вони там у змові проти нього. Санька з ними, вона їхня, одна‐
кова. А все‐таки легше, що вона ходить, стукає, сопе носом.
— Саню, а де Жулька? — м’якеньким, улесливим голосочком
питає Гринь.
Санька не чує. Поважно порається біля мисника, зачиняє
дверці й хоче йти з хати.
— Са‐аню, не ходи. Са‐а‐ню!
— Ага, тепер «Са‐а‐ню». А хто вчора мені в бік виделку заса‐
див? Га?
Гринь мовчить. Засадив, бо нешвидко подала тарілку.
— А хто сьогодні жалівся на мене мамі? А хто Рябухою нази‐
ває? Га?
Гринь усе мовчить. Бо таки Рябуха! Ряба, як собака.
— А тепер «Са‐а‐ню»? Отож посидь там. Нехай тебе домовик
візьме. Він тепер отам у тій хаті сидить.
Гринь з жахом перекидає очі на чорну страшну дірку дверей
до спальні.
— Ма‐амо! — жалібно скрикує він.
— Еге, «мамо». Мама на весіллі. Прийдуть аж уранці. А домо‐
вик тобі покаже «маму».
— Саню, я не буду більше виделкою колоти. І щипати не бу‐
ду. Їй‐богу!
— А жалітися будеш?
— Їй‐богу, не буду!
— А Рябухою звати будеш?
— Не буду.
— А будеш заступатися, як мама мене битимуть?
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— Буду.
— А не брешеш?
— От тобі хрест святий!
І Гринь, ставши навколішки, швиденько хреститься. Санька
знизу пильно дивиться на нього. Потім знову починає пригаду‐
вати всі кривди, болі, жалі. А Гринь знову гаряче присягається і
хреститься, відрікаючись навіки від усякого насильства і зну‐
щання з неї. Так даються всі конституції, так дає їх і Гринь, бу‐
дучи ні гіршим, ні кращим з монархів.
Одначе Санька не дуже вірить присяганням, — скільки раз
уже бували вони! А мине лихо, і знову Санька — Рябуха, знову
виделкою в бік, знову Саньку волочать за волосся за те, що
Гринь склянку розбив.
А все ж таки сьогодні цар і бог в її руках. А все ж таки сьогодні
він — покірний, плохенький, запобігливий перед нею. І їй хоче‐
ться натішитися з своєї влади вже досхочу.
— Та ти тепер божишся, а завтра знову за своє. Не хочу з то‐
бою сидіти. Сиди з домовиком.
І Санька вдає, що виходить із хати. Гринь аж скидується, аж
руки простягає за нею і, з жахом дивлячись на дірку дверей,
благально й жалібно плаче.
Санька вертається.
— А даси конфетів?
Це вже виходить за межі конституції, це вже замах на преро‐
гативи самої влади: конфети тільки для Гриня. Але Гринь насу‐
плюється, трохи сопе носом і суворо каже:
— Дам.
— Ну давай. Кидай сюди.
У Гриня в куточку на печі, — мама наскладала, — і цукерки, і
горіхи, і навіть чотири новенькі копійки. Гринь часто кліпає
очима: не дати — Санька піде на кухню, й знову почне облягати
ворожа сила; дати — шкода, досадно, хіба ж то Рябусі мама ли‐
шила?
— А казку казатимеш?
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Володимир Винниченко

Нехай принаймні чимсь заслужить, щоб недурно було пору‐
шення прерогативів.
— Ач який! Ще йому й казку. Сиди коло нього, від домовика
обороняй, та ще й казку. Давай так.
Ні, Гринь так не згоджується дати, — йому страшенно хоче‐
ться казки послухати. Буде так любо, затишно: Санька сяде в ку‐
точок, Гринь бубличком ляже коло неї, і почнеться новий, ціка‐
вий, дух захоплюючий світ. Адже коли мама дома, Санька не сміє
відмовлятись і каже йому казки, — тоді влада його необмежена.
А тепер навіть за цукерок не хоче, ач яка. Ну, нехай, нехай!
— Са‐а‐ню, розкажи казочку!
Ні, Саня не хоче розказувати казку. Тепер вона старша над
ним, тепер її сила й влада. Але їй хочеться, щоб Гринь прохав її,
їй любо безустанку відчувати, обмацувати цю силу, бачити вла‐
дику на колінах перед собою.
— Са‐а’! Манесеньку казочку! Про козу‐дерезу!
— Ого, ще й про козу‐дерезу! Чого схотів!
— Ну, про мазунчика...
— Ти сам мамин мазунчик. Тобі й казки не треба.
Гринь вибирає вже найменшу, найскромнішу казочку, таку,
що іншим часом, будучи при всій своїй владі, він би тільки фир‐
кнув на неї. Та більше того: вона вже знову хоче йти на кухню,
бо треба ще діжку в льох винести. А за вікном дріботить холод‐
ний‐холодний дощ, у димарі пищить щось тоненько та жалібно,
як муха в павутинні. Вітер чи «той»?
— Ну, два конфети дам! Ну?
Дві конфети захитують непохитність Саньки. Дві конфети,
безумовно, величезна річ, що трапляється Саньці на великі свя‐
та, — їй стає аж солодко в роті. Але вона почуває, що, взявши
конфети, вона продасть за них свою владу, теж таку рідку й со‐
лодку. Бо тоді треба казати казку, а це вже служба, це те, що во‐
на повинна робити раз у раз для владики. А крім того: владика
під казку засне, як то буває не раз, і все скінчиться.
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