
СОНЯЧНИЙ ПРОМІНЬ
I
Сонце стояло насеред неба і пекло добре,— як тільки може
воно пекти в наших степах на межі між весною й літом.
Навкруги не було ні деревця — рівний голий степ. Ще не
покошена трава степова та буйні жита та пшениці блищали
ясними кольорами під золотим сонячним дощем, брали очі. Але
той, хто їхав оце тепер добре накоченим шляхом, не міг нічого
того бачити. Густа хмара cipoгo в’їдливого пилу закривала від
його все, лізла йому в вічі, у ніс, у вуха. Хоч буду в фаетоні
піднято було — а може, й саме через це — подорожній ледве міг
дихати.
— Чи скоро доїдемо? — спитався він нарешті у візника.
— А ось уже скоро! — відмовив кучер і махнув батогом на
коні.
Коні побігли швидше, а подорожній почав дожидатися того
«скоро». Захилившись у куточок, силкувався хоч мало небагато
заберегти від пилу очі та ніс. А сам думав тим часом: «Ну, марою
приїду до панів!»
Він їхав до Городинських, багатих панів, що мали тисячів із
п’ять десятин землі, жили здебільшого на селі і тільки взимку,
місяців на три, приїздили до губерніального міста, до того
самого, звідки їхав і наш подорожній, студент останнього курсу
історико‐філологічного факультету, Марко Кравченко. Він цього
року кінчав університета, і тільки деякі екзамени відсунено
було на осінь. Старий пан Городинський надрукував у часопису
оповістку, що бажає мати вчителя синові‐гімназистові. Марко
Кравченко приніс йому добрі рекомендації, і пан покликав його
до себе на літо вчити хлопця, що не здав екзамену і восени
мусив здавати його вдруге. Маркові, однак, треба було на літо
кудись їхати, бо він з того тільки й жив і в університеті себе
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держав, що заробляв, учачи недотепних гімназистів. Се була
важка робота. Встань уранці, біжи в університет, а вийшовши з
його, поспішайся верстви за три до одного хлопця з третього
класу реальної школи. Хлопець нерозумкий, ще й лінивий,
учити його — лишенько; але що ж робити? — се давало
Кравченкові десять рублів на місяць, а деякі його товариші
робили те саме й за п’ять. Та і в його був ще другий учень —
геть‐геть аж на тому краї міста,— і той таки вже й за п’ять. Цими
п’ятнадцятьма рублями на місяць він і жив усю останню зиму й
весну — аж поки були університетські лекції. Звісно, того не
дуже ставало на життя, часом доводилось не обідати, а
живитися самим чаєм; але ж Марко Кравченко до цього вже
звик. Чи таки ж йому, синові міського чоботаря, боятися того?
Батько тягся з останньої копійки, щоб вивчити сина, посилав
його до початкової школи, тоді віддав до повітової. Там
побачили, що в Марка є голова, і порадили батькові віддати його
до гімназії. Довго вагався батько (матері не було вже,— давно
вмерла), довго думав, а дaлі сказав:
— Він же в мене один! Може, колись подякує.
І він оддав свого Марка до гімназії. П’ять років ще робив він з
усієї сили, кладучи увесь свій заробіток на сина. Ні, не ввесь, бо
хоч і не часто, а був і в його гріх; він іноді пив. Оце не п’є місяць,
два, три, півроку, а там випив де в знайомого чарку‐другу та й
почав з того часу пиячити. Він пив день, два, три, іноді тиждень,
часом і до дому на той час не приходячи. Та коли й приходив, то
тільки ще більшого жалю завдавав своєму Маркові. Завсігди
ласкавий до сина, він тепер плакав, ліз обнімати та цілyвати
його, узивав себе падлом, п’яницею та іншими такими ж
назвищами. І так аж доти, поки падав знесилений додолу та й
засипав на те, щоб завтра встати, піти похмелятися та й знову
почати тієї ж.
Поки жива була Маркова мати, цього не було. Її смерть була
першим великим Марковим горем. Тоді було йому вісім років.
Він зостався без ласкавого материного пестування. Батько був
добрий, але батько був не мати. І це була перша хмара, що лягла
на хлопцеву душу. Другою хмарою було те, що батько почав
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упиватися. Тяжко було Маркові, страшенно жаль батька, але він
бачив, що запобігти тому лихові нічим не здолає. І це зробило
хлопця дуже рано поважним, замисленим. З тринадцятьох років
почав уже він думати про таке, що інший не дума про його і в
двадцять. Він почав замислюватися про те, чого батько п’є.
Довго шyкав одмови і не міг знайти, аж поки сам батько
натякнув йому на неї. Повернувшись одного разу п’яний, він
своїм звичаєм, почав обнімати та цілувати сина, приказуючи:
— Падло я!.. п’яниця!.. А ти, мій синочку,— хіба тобі такого
батька? Ані же! Ані же! Не такого!.. І ти гляди!.. Я тебе віддав —
вивчу!.. Гляди!.. Батько дурний, невчений, а ти гляди, щоб ані
же! ані краплини!..
Довго ще балакав батько про се, і його балакання вразило
Марка. Йому, малому хлопцеві, здалося тоді, що батько п’є
тільки тим, що він невчений, неосвічений. І з цього часу наука
здалася йому зовсім іншою. Досі це була просто наука, а тепер це
вже освіта, що не дає людині робитися такою, як його батько.
Досі Марко любив у науці тільки те, що його зацікавлювало, а
тепер почав любити все — і цікаве, й нецікаве, бо воно веде до
кращого життя. Не відразу з’явився в його такий погляд. Його
дитяча голова довго мучилась та думала, поки що змогла
надумати; але як це сталося,— Марко закохався в освіті і почав
бачити в їй усю мету свого життя. Він не тільки вчився того,
чого учено в гімназії, але читав багато, добуваючи книжки, де
тільки міг. Читання було безладне, але все ж дещо давало
хлопцеві, давало хоч невеличку загальну освіту, розвиток, якого
не мали його товариші‐гімназисти. І дедалі він читав, то все
більше розсувалася перед ним завіса, що ховала від його деякі
цікаві йому питання...
Але тут трапилося несподіване лихо: п’яний батько впав на
вулиці і не вернувсь усю ніч додому. Вранці його знайдено
замерзлого.
Страшно вразило це душу шістнадцятилітньому хлопцеві.
Скільки він перемучився за гой час, поки це хоч трохи
забулось,— він і тепер не може спокійно згадувати. Але одно
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зосталося і ніколи не забудеться: те, що він намислив, сидячи
над батьковим трупом. Він думав:
— У тяжкій роботі звікували свій вік мати й батько,— робота
їх і в труну положила. З чого ж вони могли розважитися?
Нічого — тільки праця, бідність, горе. І лишалася горілка!.. Хоч
би письменний батько був, а то навіть книжки не міг почитати.
І Марко, здригаючись з остраху, уявляв собі темне
безпросвітне батькове життя: праця, праця, праця — і більше
нічого. Нащо ж та праця? Яка її мета? Яка мета усього
батькового життя? Батько цього не знав, і нема чого дивуватись,
що він пив: то душа шукала хоч якого виходу з того
безпросвітного життя.
Марко згадував, що так живуть усі міські робітники. Він не
знав, як живуть селяни, але думав, що й там так саме. І він почав
лякатись. Нащо ж таке життя? І до чого таке життя доведе?
Йому здавалось, що доведе таке життя до здичіння...
Як же запобігти цьому? Тільки освітою,— знову здавалося
Маркові. Він ще мало думав тоді про соціальні та економічні
обставини, а все звертав на освіту. І з того часу він зробився
борцем за неї. Він заприсягсь у душі віддати своє життя на
послугу просвіті... Згодом його погляд поширшав. Він побачив,
що тут були ще й інші причини — соціальні та економічні. Він і
їх почав брати до уваги, але ж се не відмінило його замірів.
На сімнадцятому році він прочитав Кобзаря. Се була в його
перша книга вкраїнською мовою і вразила його дуже. Ту мову,
що нею писано Кобзаря, уважав він досі за простацьку гомінку,
думав, що нею можуть говорити тільки неосвічені люди. Нею
говорили його батько й мати, бо прийшли з неосвіченого села,
бо й самі були неосвічені; нею говорив і Марко; але змалечку,
поки не став освічуватися. Через те поглядав на сю мову згорда.
Але ж погляди, або — краще сказати — натхненне поетове
слово так уражало чутливу душу молодому клопцеві, що він
корився йому залюбки, не змагаючись. Щира любов Маркова до
матері та до батька ще побільшилась любов’ю до їх як до
нещасних, затоптаних життям людей. Цю любов він переносив
потім на всіх убогих та знесилених, спрацьованих та отягчених.
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Це був несвідомий поки йому самому демократизм. Не дивно ж,
що як до його душі озвався демократизм високим поетичним
словом,—
ці
несвідомі
почування
мусили
статися
самосвідомістю. А як Марко прочитав:
І день іде, і ніч іде,
І, голову схопивши в руки,
Дивуєшся, чому не йде
Апостол правди і науки,— 1
він забув, що це писано простацькою балачкою. Кілька книжок з
історії вкраїнської доробили Шевченкове діло: Марко
Кравченко зрозумів, хто він і якої просвіти мусить бажати тому
темному народові, про який думав...
Важко було жити Маркові після батькової смерті. У його
зосталася поганенька батькова хатина,— та й тільки ж. Тоді‐то
почав він жити приватними лекціями та живе їми й досі. Того й
тепер їде до пана Городинського. Двадцять рублів на місяць,
кватира, харч — чи щодня ж трапляється таке? Марко
Кравченко бун радий, що так добре склалося. Він виїхав учора
вранці, попрощавшися з своїм другом, товаришем‐студентом
Семеном Лісовським — у місті він з ним і жив укупі,— і оце
тепер незабаром уже й приїде до панства.
— А он і Рашківка! — промовив візника, показуючи батогом.
Марко глянув і побачив поблизу вже слободу в балці.
Похитуючись по скелястій поритій дорозі, фаетон з’їхав у ту
балку і швидко пробіг невеличку слобідку, що, як і всі степові
села, була вбога на дерева, а багата на глину та на камінь. На
край слободи, у великому саду, вздрів Марко панський будинок.
Коні швидко підбігли до рундука. Мapкo вискочив з фаетона і
зараз же побачив невисоку та огрядну панську постать у літній
жовтенькій одежі та в солом’яному брилі. Пан той стояв трохи
набік од рундка, спиною до Марка, і з кимсь розмовляв.
Почувши гуркіт, озирнувся, і Марко пізнав самого пана
Городинського. У його було смугляве чепурне обличчя з
довгими бакенбардами, чорними, аж блискучими, з ситим, чисто
виголеним підборіддям проміж ними; карі очі швидкі й
блискучі — дарма, що панові було більш як п’ятдесят років;
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тільки чепурно зформована голова була трохи лиса. Він
моторно пішов до Марка.
— Просимо! Просимо! Дуже радий! — промовив до його,
стискаючи рук.
І він повів був його на рундук. Але глянувши на Маркове
обличчя та й на одежу, зупинивсь.
— Одначе! Ви відразу добре познайомилися з нашим пилом.
Коли так, то думаю, що вам більше тепер хочеться піти в свою
хату. Григорій! — гукнув він на слугу.— Проведи їх до старого
будинку! — І додав Маркові: — Як приберетесь, просимо до
обіду!
Виголений слуга взяв з фаетона легенький Марків кошик,
трохи скоса на його глянувши, і повів молодого вчителя через
двір у невеличкий старий будиночок. У йому ніхто не жив, хіба
гості іноді ночували. І оце там виготувано світлицю Маркові.
Ледве вмивсь і передягсь Марко,— почув, що коло будинку
задзвонено в невеличкий дзвін.
Що то? — спитавсь він у хлопця, що приносив йому
вмивання.
Обід. Скликають усіх — може, хто в саду або ще де. Марко
пішов до панського будинку і знов стрів у дворі пана
Городинського.
— А що? Причепурились? — згукнув той весело. — Ото
добре! Ходіть же тепер обідати!
І він повів за собою Марка. Перейшовши рундук та
передпокій, увійшли до великої світлиці. Серед неї стояв
чималий стіл, готовий до обіду. У світлиці була вся сім’я
Городинських. Пан підвів Марка до своєї жінки.
— Оце наш учитель! — весело промовив він. — Марко...
Вибачайте,— забувсь!
— Марко Петрович Кравченко,— поміг панові Марко.
— Марко Петрович Кравченко! А се моя жінка — Марія
Семенівна.
Марія Семенівна була висока й худа панія, убрана, хоч і на
селі, відповідно до всіх вимог етикету. Колись чепурне її
обличчя, було тепер сухе й суворе; очі дивились неприхильно.
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На Маркове привітання вона подала йому руку мов з панської
ласки.
— Ну, цій добродійці я, здається, не дуже до вподоби,—
подумав Марко, помітивши, як панія привіталася.
— А се моя дочка — Катерина Дмитрівна. А се ваш учень!
Пан так швидко повертавсь, що Марко не встиг навїть і
глянути добре на цих двох, як він згукнув:
— Ну, а тепер сідаймо обідати!
— Може бути, що вже й мене познайомиш з паном
Кравченком? — озвавсь хтось поважним голосом.
Марко глянув і побачив молодого панка, вишліхтуваного та
чистенького, з гладенько зачесаним коротким темним
волоссям, з підстриженою по‐французькому борідкою, що не без
поваги виступав з кутка.
— Оттак! І забув! — сказав Городинський і додав: — Мій син!
— Іван Дмитрович Городинський! — доказав поважно панок,
подаючи Маркові руку.
— Ну, сідаймо, сідаймо, бо їсти хочеться! — скрикнув пан і
сам перший сів, посадовивши коло себе Марка. — А нуте лишень
перед обідом, щоб краще їлося! — промовив пан, беручи
карафку з горілкою. І налив старшому синові й собі; Марко не
схотів.
— Отакий же з вас і робітник буде! — пожартував пан і
перекинув чарку в рота.
Пан Городинський іноді, як і цього разу, вживав українські
слова й приказки, і се видимо не зовсім подобалося панії: вона
щоразу в таких випадках якось особливо морщила носа.
Почали їсти і на деякий час усі замовкли — чути було саме
сьорбання. Марко міг поки трохи роздивитися. За столом сиділа
вся сім’я Городинських, лічачи сюди й маленьку дочку з
пристарілою панією,— за поспіхом Марка не зазнайомлено з
нею, але він зрозумів, що це гувернантка найменшої панської
дочки, французка. Коло неї, просто Марка, сиділа старша
дочка — Катерина. Біля Марка сів Іван Дмитрович, а за ним, у
білій гімназіальній сорочці, худий, на погляд соннивий, хлопець
років чотирнадцятьох — Марків учень. Марко перебіг по йому
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очима, перебіг очима по дівчинці та гувернантці і зупинився на
Катерині. Як і вся сім’я, вона була чепурна. Троки довгеньке
обличчя, тонкий рівний ніс, рівні чорні брови, обличчя більш
худе, ніж повне; вираз — спокійний, трохи гордовитий; на
гордовитість та енергію натякала й постанова голови — трохи
назад; чорне волосся зачісане було вгору просто й гладенько і
тим додавало ще більше поважності цьому обличчю. Маркові
воно не сподобалося; очі — їх погляд він випадком піймав —
були такі ж карі, як у батька, але трохи горді.
«Панська врода!» — подумав Марко і спустив очі.
— Ну, що ж у вас нового в місті? — озвався пан, виївши добру
тарілку юшки та втираючись розгорненою серветкою. —
Мабуть, пил, спека — таке, що й не продихнеш.
— Ну, сього добра у нас ще більше! — промовив Іван
Дмитрович.
— Правда! Правда! — засміявсь пан. — Марко... вибачайте...
Еге, Марко Петрович такий приїхав, що, мабуть, довго змивав з
себе нашу степову пилюгу.
— Але в нас є таке гарне, чого в городі нема,— промовила
Катерина,— наприклад, скеля.
— Вона завсігди кожну нову людину насамперед знайомить
зо скелею,— промовив осміхнувшись старий Городинський.
— А хіба ж вона не гарна? — спиталася дочка.
— Аякже? Гарна! — згодивсь і батько. — Ось побачите, Марку
Петровичу, я вам покажу. Се тільки Йван її не любить. Він там
петербурзький урядовець,— се він, бачите, до нас на літо
відпочити приїхав,— то він сміється з нас, бо не любить села.
— Що тут гарного? — сказав на те Іван Дмитрович. — Цей
степ нескінчений, ці скелі страшенні, що чогось залізли серед
цього степу,— примушують вас щогодини, щохвилини розуміти,
що ви маленькі, мізерні. І всюди природа гнітить і дошкуля:
сонце не хоче гріти, а нестерпуче пече, або не гріє зовсім тоді, як
треба; пил засипа горло й ніс; дощ ллє зовсім не тоді, як його
бажають...
— Начебто завсігди вже так буває,— сказала Катерина
Дмитрівна.
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— Здебільшого. Ну от наприклад. Їду я степом. Сонце пече,
заносить пилом. Од сонця страшенно болить голова, пил не дає
дихати. Втомлені коні ледве плентаються. Коли це несподівано
дощ! Пил змішався з водою, і брудні патьоки течуть мені по
обличчю, біжать за спину. Я трусюсь, увесь мокрий з холоду, і не
можу рушити з місця, бо потомлені коні не витягнуть з грязюки.
Се твоя природа.
— Та ти зовсім белетрист! — засміялася Катерина. — Звісно,
буває й таке, а ще більше буває гарного. А що ж, у твоїй
канцелярії хіба краще?
— Ну, вже ж! Сидячи на м’якому кріслі у помірно натопленій
чистій та чепурній хаті, рішаючи справи, що мають вагу для всієї
Росії, я почуваю себе паном, царем над цією природою, над
людьми...
— Він дума, що з своєї канцелярії переробить природу.
— Я хотів тільки сказати, що справді цивілізована людина не
може почувати ніякої прихильності до природи, а тільки до
цивілізованих форм життя. Найближчі до природи бувають дикі
люди, бо й живуть по‐звірячому. А де далі людина цивілізується,
то все більше відбивається від природи, перестає почувати
потребу в їй і... і намість природи, яка панувала досі над людьми,
стає твердий уряд, що всім керує, все держить на припоні, все
зна, до всього доглядається... і все може... Я не про урядовців
кажу, я кажу про той справжній уряд, яким держиться ввесь лад
громадський, про той уряд, що одним папером все може
відмінити...
— Вибачайте,— озвавсь Марко,— коли я не згоджуся з вами.
Папери нічого не відміняють на ліпше, хоча часто псують добре.
От ви нарікаєте на природу, а тим часом вона зовсім не винна,
що вам так погано їздити: проведіть добрі дороги шосіровані,
обсадіть їх деревами, поробіть добрі екіпажі і т. і., і т. і., то вам і
буде добре їздити. Одно слово: піднесіть угору культуру
людності! А се родиться широкою просвітою, самосвідомістю й
самодіяльністю громадською,— себто цілком протилежним
способом тому, якого вживають папіряні канцелярії.
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