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У статті розглянуто деякі особливості трагікомічного етюду в 1-й дії 

«Лихо не кожному лихо, – іншому й талан»: охоплену проблематику, засоби 

втілення авторського задуму тощо. Особливу увагу приділено шляхам 
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Немало дослідників, серед яких згадуємо Миколу Йосипенка, Миколу 

Смоленчука, Петра Перепелицю, Ларису Мороз, Анатолія Новикова, 

Ростислава Коломійця,  Олега Бабенка, Оксану Гольник та ін., присвятили 

наукові праці та розвідки різним аспектам життєвого і творчого шляху Марка 

Кропивницького, проте величина цієї постаті й значний внесок, який він 

зробив у розвиток української театральної справи та драматургії як явища в 

українському письменстві, є причиною того, що письменницька спадщина 

митця й досі не досліджена в повній мірі. Зокрема, не так багато з них 

приділяють увагу трагікомічному етюду «Лихо не кожному лихо,– іншому й 

талан». 

Таким чином, постає необхідність дослідження цього твору, аби 

заповнити деякі прогалини, що стосуються особливостей зазначеної п’єси. 
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Тож мета цієї розвідки – дослідивши порушену в творі проблематику та 

проаналізувавши глибину розкриття Кропивницьким висвітлюваної теми, 

з’ясувати призначення трагікомічного етюду «Лихо не кожному лихо, – 

іншому й талан», його місце й роль у творчому доробку письменника, 

потенціал цієї п’єси. 

У примітках до п’єс, що розміщені в першому томі (1958 р.) 

шеститомного зібрання творів Марка Кропивницького, зазначено, що точний 

час написання трагікомічного етюду «Лихо не кожному лихо,– іншому й 

талан» встановити важко (одна з версій – 1882 р., м. Київ), та, ймовірно, 

закінчений він був у першій половині 1883 р. Надійшов до цензури 4 липня 

1883 р. і дозволений 13 вересня того ж року, перша постановка – 15 

листопада 1883 р. в Києві трупою М. Старицького в бенефіс 

М. Кропивницького [5, с. 571-72].  

Так, продовжуючи розвивати новий український професійний театр, як 

драматург Марко Кропивницький реалізував своє прагнення розширити 

жанрове різноманіття творів, призначених для виконання  на сцені 

українськими трупами, і, на додачу до комедій Кропивницького та 

комедійних п’єс інших авторів, адаптацій для театральних постановок 

прозових творів, багаж української драматургії поповнився трагікомедією, 

більш точно – трагікомічним етюдом. 

Втім, у згадках про цю п’єсу в багатьох відкритих джерелах у мережі 

інтернет переважно зазначено, що протягом перших десятиліть 

письменницької діяльності Кропивницький працював у жанрі комедії, а серед 

переліку тих, що вийшли з-під його пера за цей час й комедія «Лихо не 

кожному лихо,– іншому й талан», проте в друкованих виданнях твір подано 

як трагікомічний етюд в 1-й дії.  

Можливо, означення твору як комедії зумовлене певним спрощенням 

характеристики та систематизації творчості митця задля легшого сприйняття 

аудиторією молодшого віку чи такою, що не має фахової філологічної освіти. 
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Проте автор, вочевидь, все ж визначив «Лихо не кожному лихо,– 

іншому й талан» як трагікомічний етюд, тобто твір, присвячений якому-

небудь окремому питанню [3], представленому засобами трагікомедії, що й 

закріплено в зібраннях творів Кропивницького, які містять п’єсу митця [4; 5]. 

Загалом історичні умови написання будь-яких творів українською, 

зокрема й драматичних, у 2-й половині ХІХ століття були вкрай складними. 

Суворі обмеження функціонування української мови в багатьох сферах 

людського побутування (мистецтві, освіті тощо) не дозволяли митцям 

розвивати власну національну культуру. Серед численних указів про 

заборону та регулювання вжитку української мови, що століттями 

впроваджувалися на теренах Російської імперії, найбільш одіозними в 2-й 

половині ХІХ століття вважалися Валуєвський циркуляр 1863 р. та Емський 

указ 1876 р., що, серед іншого, зовсім унеможливлювали діяльність 

театральних труп з українським репертуаром.  

Тож перше ж послаблення однієї з норм Емського указу восени 1881 

року – можливість отримання дозволу на постановки українських п’єс на 

теренах Російської імперії на розсуд управителів губерній – як зазначає 

учений-літературознавець, доктор філологічних наук Анатолій Новиков, став 

надто важливою віхою в історії українського народу, незважаючи навіть на 

те, що за відповідним урядовим циркуляром заборонялося «влаштування 

спеціального малоросійського театру і формування труп для виконання п’єс і 

сцен виключно на малоруському наріччі» [6, с. 121]. 

За більш сприятливих, але все ще вкрай непростих для розвитку 

української театральної справи обставин, поява в доробку Кропивницького 

легкої комедії, створеної суто заради розваги глядача й навіть без 

висвітлення якоїсь соціально значущої теми, була б абсолютно природною. 

Тим паче, що твори українською все ще суворо цензурувалися, палітра тем 

для висвітлення регулювалася та штучно звужувалася. Тож означений крок 

був би логічним, а жанр етюду – зручним. Та чи так це у випадку з п’єсою 

«Лихо не кожному лихо, – іншому й талан»? 
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На перший погляд сюжет твору гранично простий. Дівчина, яку 

іменують Пріською, закохується в паламаря, через що її піднімає на сміх 

місцева молодь. Специфічний одяг та зачіска чоловіка, зумовлені його 

професією, стають матеріалом для жартів на адресу Пріськи. Дівчині те 

прикро чути, тим більше що сам паламар припав їй до серця, коли був 

одягнений інакше. Тож Пріська прагне розлюбити його, шукає відвороту, 

намагається відволіктися на іншого хлопця, але, зрештою, її історія кохання 

отримує щасливий кінець завдяки зовнішнім обставинам. 

Так, ми маємо доволі поверхневу головну героїню, нібито несерйозну 

проблему та її розв’язання, яке не передбачає еволюції особистості жодного 

із персонажів. Також, у стилі Кропивницького, текст твору щедрий на 

народний гумор та пісні. Проте зовсім іншого звучання набуває п’єса, якщо 

придивитися до неї більш пильно. 

Перший же діалог у цьому творі визначає особливу атмосферу, що 

пануватиме в ньому до кінця: Пріська приходить до своєї тітки Хотини зі 

скаргою на небажаність стосунків із паламарем та проханням допомогти з 

так званим відворотом та приворотом до іншого хлопця, Данила, який у ній 

зацікавлений.  

Перед нами постає специфічна картина: глибоко драматична з точки 

зору дівчини ситуація набуває для глядача комічного забарвлення через її 

перебільшено екзальтовану реакцію, кульмінацію якої передано через пісню-

діалог Пріськи та Хотини: «Ой, тіточко, голубочко, / Рятуйте мене, / Бо 

безглузде кохання /  Із світу жене. / Коли б змогла залишити / Я паламаря, / 

То була б тоді довіку /щасливою я. / Молилася б аж по тричі /В м’ясниці і в 

піст, /Щоб більш мені не ввижався /Той мишачий хвіст!.. / Бозна-що ти оце 

правиш, / Річ не до пуття: / Була б спершу дячихою, / Потім попадя. / Ой, не 

хочу тії честі, / Хай другим вона, / Мені ж нехай світ закриє / Дубова 

труна!..» (курсивом позначено репліки Хотини) [5, c. 526]. 
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Цей перебільшений, доведений до абсурду трагізм в її словах лише 

створює враження про Пріську як дитину, що грається в кохання й проблеми 

– так зване доросле життя загалом. 

Несерйозним виглядає як її стимул до кохання, так і бурхлива 

готовність його позбутися, що свідчать про психологічну незрілість цієї 

особи: «Ох, подумаєте ж тільки… Торік, на великдень, надів він синій 

каптанок, синій, синій, такий синій, аж очі в себе вбира! На голові новий 

солом’яний брилик з синьою стьожкою; чобітки маненькі, аж вилискуються; 

з кишені стерчить, так як не випаде, червона шовкова хустка, на пальці 

перстені з камінцями… Ну, такий же хорошун, що й сказать! А як ще 

похристосувався зі мною, а від нього, знаєте, так і пахнить якимись 

пахощами: чи чебриком, чи м’ятою – не знаю. Тут я зразу так і збожеволіла!.. 

А парубки і дівчата і постерегли, і зараз же так і вхопили мене на зубки!.. І 

звідтоді вже пішло і пішло!..» [5, с. 526-527]. 

Подібний підхід до життя дійсно може пояснюватися юним віком 

дівчини. Це ми можемо припустити й з огляду на те, що в творі не подано 

гостро питання про необхідність пошуку пари для неї, стимулів з боку 

оточуючих в цьому напрямку як таких немає. 

Та нехай Пріська й постає перед нами незрілою, схильною до 

крайнощів чи дещо легковажною, але чи лише заради комічного ефекту цей 

персонаж вподальшому приймає доленосні, визначальні для її життя рішення 

через жартівливі зауваження оточуючих? 

Йдучи полотном сюжету, поступово починаємо формулювати для себе 

відповідь на це запитання: у взаємостосунках з іншими персонажами 

характер Пріськи та умови, у яких вона опинилася, розкриваються дедалі 

повніше, набувають більшої глибини та контрасту. 

Зокрема, бачимо її реакцію на «шпички» дівчат: 

«Ганна. …Чого це в тебе очі такі, як цибуля? Від сліз, чи може, від 

паламарських книшів? 

Пріська. Смійся, смійся з мене, сестричко! Спасибі тобі!.. 
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Дівчата. Добривечір! (Побачили Пріську). О, і черниці вже ходять на 

вечорниці! 

Ганна. Черницям не можна, а паламаркам нічого (Дівчата регочуть). 

Пріська. Смійтеся, смійтеся! Глузуйте! Спасибі  вам, сестрички, так 

мені і треба!.. 

Ганна. Чули, дівчата, тепер ладан подорожчав? Кажуть, що паламарі 

біда як крадуть та роблять якусь мазь на оливі, та мастять нею голову і своїм 

паламаркам, щоб пахло… 

Пріська. Смійтеся, смійтеся! Так, такі…» [5, с. 528]. 

Осуд, який виявляється в бездумному «оспівуванні» дівчини,  кинуті, 

ким мимохідь, а ким – з особливим ентузіазмом, фрази болюче вражають 

серце Пріськи, тиснуть на її ставлення до власного щирого, нехай і доволі 

наївного кохання. 

Таким чином кількість непроханих коментарів переростає у якість, 

фактично – цькування, і їй стає ненависним власний коханий, хоча любов до 

нього нікуди не зникає: «А які в нього очі чудові: як глянеш в них, то ніби 

бачиш його душу і його думки!.. А як він чудово співа! А голос як дзвінок, як 

у соловейка!.. На все здатний: і до співів, і до розмови, і до любові… Боже 

мій, боже мій!  За що ти мене так люто покарав?» [5, с. 527]. Так молоде, ще 

зовсім несформоване кохання (скоріш симпатія) зазнає нищівної критики, не 

дозволяє перерости у щось більш осмислене. 

Загалом сюжет п’єси – картина булінгу однієї особи, що розвивається 

згідно класичних правил протікання цього процесу в підліткових колективах 

[2; 7]:  

«Данило (побачивши Пріську). Паки й паки!.. Подай, господи, з 

маслом, подай, господи, з салом! 

Пріська (дивиться йому в вічі). Спасибі й тобі, Данилочку, спасибі! 

Данило. Благословіть, матушка! Позвольте ручку поцілувать! 

Дівчата регочуть. 
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Пріська. От митець на вигадки! А дівчата без тебе почали глузувати, 

так куди їм, незугарні так, як ти!.. 

Данило. Ну, а як у вас тепер у піст мисочки: з книшниками чи з 

бубличками?  

Пріська. Ой, не сміши мене! (Регоче через силу). Сідай, Данилочку! 

Тітки нема в хаті, то й нікому бути хазяйкою… Сідай, і я біля тебе сяду! 

Сідають 

Данило. А як тепер плата за подзвіння? 

Дівчата хихикають» [5; 529]. 

Так, маємо жертву булінгу, серед кривдників – очевидного лідера, 

парубка з промовистим прізвищем – Данила Кандалупенка. Наявні й так 

звані прихильники та спостерігачі. 

Звісно, серйозний підхід Кропивницького до справи творення образу 

персонажа зумовив необхідність обґрунтування поведінки парубка, й у творі 

певним чином розкрито мотиви його дій, – невзаємну симпатію до Пріськи. 

Данило ясно бачить дівочу незацікавленість у ньому, проте вирішує не 

здаватися у своїх намірах.  

Подібна життєва позиція могла би заслуговувати на повагу, обери він 

романтичний варіант залицянь, чи відступи після ряду докладених зусиль. 

Проте сліпе бажання домогтися свого, або ж, іншими словами, нездатність 

примиритися з реальністю, змушує парубка вдатися до маніпулятивної 

поведінки. Таким чином, психологічна незрілість Данила змушує його своє 

кохання до Пріськи виявляти у вигляді аб’юзу, а як шлях залицяння він 

обирає емоційний шантаж. 

Регулярно та активно висміюючи дівчину, отримуючи підтримку в 

свого оточення та заохочуючи своїм прикладом інших (вочевидь, він 

подобався дівчатам й користувався певним авторитетом серед хлопців), він 

доводить її до певного межового стану: аби не здаватися недолугою, Пріська 

починає заохочувати кривдника й принижувати себе й свого коханого ще 

більш завзято:  
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 «Пріська. Ой, пропаду з реготу! Ти такий сміхотвор!.. Ти такий бравий 

та такий розумний! Коли б ти знав, як мені любо, як ти почнеш прикладати 

усякі прізвища мені?.. 

Данило. Справді?.. А де ж паламар? 

Пріська. Нехай він скисне! Оце вже п’ятий день як поїхав в город та 

бодай і не вернувся! Щоб йому там собаки балахона обірвали і кіску 

одгризли! (Регоче). 

Данило. Тобто такий він тобі противний став? 

Пріська. Аж з душі мене верне! Ой, посміши ж мене ще трішечки!.. 

Данило. Заплати, то посмішу. 

Пріська. Дівчата, нум-бо, сестрички, гуртом його прохати, щоб 

посмішив! 

Ганна. Проси сама! Гайда, дівчата, та внесемо соломи та в печі 

затопимо!» [4, с. 529].   

Щодо Ганни – єдиною від неї реплікою в цьому діалозі Кропивницький 

натякає нам і на її мотиви стати однією з активних кривдниць: дівчина, 

вочевидь, ревнує Данила до Пріськи й таким чином інфантильно мститься їй, 

не пропрацьовуючи для себе цієї проблеми. 

У таких легких штрихах розкривається письменницька та режисерська 

майстерність Кропивницького, який був здатний побудувати короткі 

динамічні діалоги, доречні також для виконання на сцені,  у яких би 

відображалося глибоке психологічне підґрунтя процесів у взаємостосунках 

між персонажами. 

Протягом короткого за обсягом твору звичайні смішки молодих 

хлопців та дівчат поступово розкривають нам особисту драму кільках людей, 

що заходять у глухий кут у взаєминах між собою: жертва булінгу продовжує 

шукати найбільш безпечної моделі поведінки, робить спроби показати, що 

вона також є частиною цієї соціальної групи, розділяє її світоглядні цінності. 

Намагаючись представити ситуацію як неболісну для себе, Пріська ніби 

спотворює дійсність та починає улещувати аб’юзера, бреше йому – 
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переконує, що кохає. Але не задля звичайної маніпуляції – у творі ми бачимо 

Пріську на різних етапах самообману й втрати свого «я»: «Мій лебедику, мій 

соколику» (сказано Данилові – авт.) … (Глянула на нього, убік). Ох, який же 

він гидкий!» [5, с. 530], «Я не хочу, щоб ти такий був понурий!.. Дивись мені 

в вічі! Ой, який же ти.. не поганий!..» [5, с. 530] «Ох, що ж це з моїм серцем 

діється?.. Горить воно, замирає!..», [5, с. 531] «Я вже чую, тіточко, як моє 

серце німіє, я його подужаю…» [5, с. 532]. 

Так Данило нібито досягає своєї мети – Пріська все ласкавіша до нього. 

Проте відчути вдоволення від отриманого результату йому важко: «Годі! Не 

прилипай!», – відказує він дівчині [5, с. 530]. Парубок небезпідставно, адже 

завойовує прихильність Пріськи силою, не може повірити в її щирість: 

«… (дивиться довго на неї) Та ти у шутки чи?..», «…Цебто ти схаменулась?.. 

Навряд!» [5, с. 530]. 

У моменти найщирішого одкровення в розмові з дівчиною в його 

словах проглядаються біль та розпач: «Знаєм ми добре вашу сестру!.. Як до 

вас усю душу навертаєш, як за вами пропадаєш, то ви тоді ніби нічого й не 

помічаєте!.. Знаємо вас!..» [5, с. 530].  

Ключовою ж, показовою з точки зору аналізу мотивів вчинків Данила, 

реплікою є: «Ех, Прісю, Прісю!.. Коли б ти зрозуміла мене…» [5, с. 530]. 

Таким чином, трагізм представленої у творі ситуації полягає в 

неможливості досягнути персонажами порозуміння через відсутність 

справжнього діалогу: так Кропивницький утверджує думку про те, що 

нездорова модель поведінки – булінг – не може стати вирішенням жодної з 

проблем у взаємостосунках між людьми, і жоден з учасників цього процесу 

не може досягнути щастя, зокрема й кривдник. 

Невипадково, змальовуючи менш очевидну серед існуючих в 

людському суспільстві проблем (скажімо, порівняно з бідністю, шахрайством 

чи війною) – впливу натовпу на особистість, Кропивницький використав 

саме жанр трагікомічного етюду на одну дію, який за визначенням має 
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являти собою квінтесенцію певної ідеї, карикатурно-відразливу картину в 

оболонці комічного,  яка б оголила жах існування висвітлюваного явища. 

Доречним є й завершення твору, завдяки якому п’єсу «Лихо не 

кожному лихо,– іншому й талан» можна віднести до одного з двох 

«найвдаліших», за визначенням Еріка Бентлі [8, с. 355] різновидів 

трагікомедії – «трагедії зі щасливим фіналом». Ще й доволі неочікуваним. 

Власне, паламаря Несихія спіткало нещастя: його позбавляють статусу 

духовної особи, оскільки функції паламарів тепер дають можливість 

виконувати й звичайним найманим працівникам, і чоловік з горя «відрізає 

свою духовну приналежність» [5, с. 534] – косу, і, звісно, має тепер носити 

звичайний одяг. 

Отже, корінь проблеми нібито усунуто, і Пріська може відкрито 

заявляти про своє кохання до чоловіка, що, втім, не заважає їй до самого 

кінця називати його на потіху глядачу чи читачу даним тим же Данилом 

глузливим прізвиськом Нівсих Нівтихович [5, с. 535]  (замість Несихій 

Євтихійович). 

Таким чином, залишивши непевний післясмак, історія закінчується 

добре. Власне, можливо якраз тому, що вона закінчується. Адже навряд 

натовп на чолі з Данилом, який, майже домігшись свого, все ж отримав 

облизня, полишив би щасливу пару, забувши жарти про ладан, кадило, 

дзвони тощо. 

 Але цього разу автор віддав у фіналі перевагу саме комедійній 

складовій трагікомедії й не полишає глядача/читача сам на сам із суто 

негативними враженнями.  

Тож, у трагікомічному етюді «Лихо не кожному лихо,– іншому й 

талан» Марко Кропивницький оригінальним чином висвітлює тему впливу 

соціуму на життя та судження людини, засобами трагікомедії показує, яким 

згубним цей влив може бути, особливо для юної ще, несформованої 

остаточно особистості; утверджує думку про те, що маніпуляція та тиск у 

різних виявах не можуть допомогти людині досягнути справжнього щастя.  
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Зазначена п’єса є одним зі свідчень творчих пошуків митця на початку 

80-х років XX ст. та розширення його письменницького інструментарію 

палітрою притаманних трагікомедії зображально-виражальних засобів.  

Глибина закладених Кропивницьким між рядків цієї короткої 

драматичної форми сенсів змушує уважніше придивлятися до сповнених 

показною бадьорістю та піснями діалогів у його творчості, зокрема й тієї 

частини спадку митця, яка вважається комедійною. 

Змістове наповнення трагікомічного етюду в 1-й дії  «Лихо не кожному 

лихо,– іншому й талан» покликане надихнути на переосмислення явищ 

суспільної моралі та поняття відповідальності за власні дії; п’єса є чудовим 

дидактичним матеріалом для виховання здорового суспільства, що 

підтверджує її актуальність у наш час і робить перспективною для 

постановок на сцені, а також  внесення в сучасну шкільну програму. 
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The article considers some features of the one-act tragicomic sketch «Lykho 

ne kozhnomu lykho, – inshomu talan» («The trouble isn’t misfortune for everyone 

– for somebody good luck»): the issues covered, the means of implementing the 

author's idea and so on. Particular attention is paid to the author's disclosure of the 

psychological basis of the actions of the characters. 

Keywords: Marko Kropyvnytskyi, tragicomedy, sketch, society, bullying, 

psychological basis. 

 


