ДЯДЯ ВАНЯ
Сцени з сільського життя на чотири дії.

ДІЙОВІ

ОСОБИ:

Серебряков
Олександр Володимирович — від
ставний професор.
Озлена Андріївна — його дружина, 27 років.
Софія Олександрівна (Соня)—ііого дочка від пер
шого шлюбу.
Войницька Марія Василівна — удова таємного рад
ника, мати першої дружини професора.
Войницький Іван Петрович — її син.
Астров Михайло Львович — лікар.
Телєгін Ілля Ілліч — збіднілий поміщик.
Марина — стара няня.
Робітник.
Дія відбувається в маєтку Серебрякова.

ДІЯ ПЕРША
Сад. Видно частину будинку з терасою. На алеї під старою тополею
стіл, сервірований для чаю. Лави, стільці; на одній з лав лежить
гітара. Недалеко від столу гойдалка.— Третя година дня. Хмарно.
Марина (обважніла, малорухлива старушка, сидить біля само
вара, в'яже панчоху) і Астров (ходить поруч).

Марина (наливає склянку). Пий, батечку.
Астров (неохоче бере склянку). Щось не хочеться.
Марина. Може, горілочки вип’єш?
Астров. Ні. Я не щодня горілку п’ю. До того ж
душно. (Пауза.) Нянько, скільки минуло, як ми знайомі?
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Марина (роздумуючи). Скільки? Дай бог пам’ять...
Ти приїхав сюди, в ці краї... коли?., ще жива була Віра
Петрівна, Сонеччина мати. Ти при ній до нас дві зими
їздив. Ну, значить, років із одинадцять минуло. (Поду
мавши.) А може, й більше...
Астров. Дуже я змінився з того часу?
Марина. Дуже. Тоді ти молодий був, красивий, а те
пер постарів. І краса вже не та. Та й то сказати — і горі
лочку п’єш.
Астров. Так... За десять років іншою людиною став.
А яка причина? Запрацювався, нянько. З ранку до ночі
все на ногах, спокою не знаю, а вночі лежиш під ковдрою
і боїшся, як би до хворого не потягли. За весь час, відколи
ми з тобою знайомі, у мене жодного дня не було вільного.
Як не постаріти? Та й саме по собі життя нудне, дурне,
брудне... Засмоктує це життя. Навколо тебе самі диваки,
самі тільки диваки; а поживеш з ними років два-три і малопомалу сам, непомітно для себе, стаєш диваком. Неминуча
доля. (Закручуючи свої довгі вуса.) Бач, величезні вуса ви
росли... Дурні вуса. Я став диваком, нянько... Подурніша
ти я ще не подурнішав, бог милував, голова на своєму місці,
але чуття якось притупилися. Нічого я не хочу, нічого мені
не потрібно, нікого я не люблю... От хіба тебе тільки люб
лю. (Цілує її в голову.) У мене в дитинстві була така сама
нянька.
Марина. Може, ти їсти хочеш?
Астров. Ні. У великий піст на третьому тижні поїхав
я в Малицьке на епідемію... Висипний тиф... У хатах на
род покотом... Бруд, сморід, дим, телята на долівці, з хво
рими разом... Поросята тут-таки ж... Возився я цілий день,
не присів, і рісочки в роті не було, а приїхав додому, не
дають відпочити — привезли з залізниці стрілочника’, по
клав я його на стіл, щоб йому операцію робити, а він узяв
та й помер у мене під хлороформом. І коли от не потрібно,
почуття прокинулися в мені, і защемило мою совість, наче це
я навмисно вбив його... Сів я, заплющив очі — ось так, і
думаю: ті, хто житиме через сто — двісті років після нас
і для кого ми тепер проторюємо шлях, чи згадають нас
добрим словом? Нянько, адже ж не згадають!
Марина. Люди не згадають, зате бог згадає.
Астров. От спасибі. Хороше ти сказала.
Входить
25*

Войницький.
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'Войницький

(виходить з дому; він виспався після
сніданку і має пом'ятий вигляд; сідає на лаву, поправляє
свій чепуристий галстук). Так... (Пауза.) Так...

Астров. Виспався?
В о й н и ц ь к и й. Так... Дуже. (Позіхає.) Відколи тут
живе професор із своєю дружиною, життя вибилось із ко
лії... Сплю невчасно, за сніданком та обідом їм різні Ка
булі, п’ю вина... не здорово все це! Раніше хвилини вільної
не було, я і Соня працювали — що й казать, а тепер пра
цює одна Соня, а я сплю, їм, п’ю... Негаразд!
Марина (похитавши головою). Порядки! Профе
сор прокидається о 12 годині, а самовар кипить зранку,
все на нього чекає. Без них обідали завжди о першій го
дині, як скрізь у людей, а при них о сьомій. Уночі про
фесор читає та пише, і раптом годині о другій дзвінок...
Що таке, лишенько? Чаю! Буди для нього народ, став
самовар... Порядки!
Астров. І довго вони ще тут проживуть?
Войницький (свистить). Сто літ. Професор вирі
шив оселитися тут.
Ма р и н а. Ось і тепер. Самовар уже дві години на
столі, а вони гуляти пішли.
Войницький. Ідуть, ідуть... Не хвилюйся.
Чути голоси; з глибини саду, повертаючись з прогулянки, йдуть Се
ребряков, Олена Андріївна, Соня і
Телєгін.

Серебряков. Прекрасно, прекрасно... Чудові крає
види.
Телєгін. Надзвичайні, ваше превосходительство.
Соня. Ми завтра поїдемо в лісництво, тату. Хочеш?
Войницький. Панове, чай пити!
Серебряков. Друзі мої, пришліть мені чай до ка
бінету, будьте ласкаві! Мені сьогодні треба ще дещо зро
бити.
Соня. А в лісництві тобі неодмінно сподобається...
Олена Андріївна, Серебряков і Соня заходять у будинок; Телєгін
іде до столу і сідає біля Марини.

Войницький. Спека, душно, а наш великий вчений
у пальті, в калошах, із зонтиком і в рукавичках.
Астров. Виходить, береже себе.
Войницький. А яка вона гарна! Яка гарна! За все
своє життя не бачив жінки вродливішої.
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Телєгін. Чи їду я полем, Марино Тимофіївно, чи
гуляю в тінявому саду, чи дивлюсь на цей стіл, я відчу
ваю невимовне блаженство! Погода чарівна, пташки спі
вають, живемо ми всі в мирі та згоді,— чого ще нам?
(Беручи склянку.) Прещиро вам вдячний!
Войницький (мрійливо). Очі... Чудова жінка!
Астров. Розкажи-но що-небудь, Іване Петровичу.
Войницький (мляво). Що тобі розказати?
Астров. Немає нового чого?
Войницький. Нічого. Все старе. Я той самий, що
й був, мабуть, став гірший, бо зледащів, нічого не роблю
і тільки бурчу, як старий хрін. Моя стара галка, maman,
усе ще белькоче про жіночу емансипацію; одним оком ди
виться в могилу, а другим шукає в своїх розумних книжках
зорю нового життя.
Астров. А професор?
Войницький. А професор, як і раніш, з ранку до
глибокої ночі сидить у себе в кабінеті і пише. «З напруги
розуму наморщивши чоло, ми все поезії майструєм, та ні
собі, ні їм хвали ніде не чуєм»>. Шкода паперу! Він би кра
ще свою автобіографію написав. Який це прекрасний сю
жет! Відставний професор, розумієш, старий сухар, учена
вобла... Подагра, ревматизм, мігрень, від ревнощів і заздро
щів розпухла печінка... Живе ця вобла в маєтку своєї пер
шої дружини, живе проти волі, бо жити в місті йому не по
грошах. Вічно нарікає на свої нещастя, хоч, власне, сам
надзвичайно щасливий. (Нервово.) Ти тільки подумай,
яке щастя! Син звичайного дячка, бурсак, добився вчених
ступенів і кафедри, став його превосходительством, зятем
сенатора і таке інше і таке інше. А втім, усе це не має
значення. Але ти зваж на ось що. Людина аж двадцять
п’ять років читає і пише про мистецтво, аж ніяк не ро
зуміючись на мистецтві. Двадцять п’ять років він пере
жовує чужі думки про реалізм, натуралізм і про всяку
іншу нісенітницю; двадцять п’ять років читає і пише про
те, що розумним давно вже відомо, а для дурнів неціка
во,-^- значить, двадцять п’ять років товче воду в ступі. І в
той же час яка самовпевненість! Які претензії! Він вийшов
у відставку, і його не знає жодна жива душа, він нікому
не відомий; значить, двадцять п’ять років він сидів на чу
жому місці. А подивись: виступає, наче полубог!
Астров. Ну, ти, здається, заздриш.
Войницький. Так, заздрю! А який успіх у жінок!
389

Жоден Дон-Жуан не знав такого повного успіху! Його
перша дружина, моя сестра, прекрасне, лагідне створіння,
чиста, як ось це голубе небо, благородна, великодушна,
мавши поклонників більше, ніж він учнів, любила його так,
як можуть любити тільки чисті ангели таких же чистих і
прекрасних, як вони самі. Моя мати, його теща, досі обо
жує його, і досі він навіює їй священний жах. Його друга
дружина, красуня, розумниця — ви її тільки що-бачили—
вийшла за нього, коли вже він був старий, віддала йому
молодість, красу, свободу, свій блиск. За що? Чому?
Астров. Вона вірна професорові?
Войницький. На жаль, так.
Астров. Чому ж на жаль?
Войницький. Тому що ця вірність фальшива від
початку до кінця. В ній багато риторики, але немає логіки.
Зрадити старого чоловіка, якого терпіти не можеш,— це
аморально; намагатися ж заглушити в собі бідну моло
дість і живе почуття — це не аморально.
Телєгін (плаксивим голосом). Ваню, я не люблю,
коли ти це говориш. Ну, от, справді... Хто зраджує жінку
або чоловіка, той, значить, невірна людина, той може зра
дити й вітчизну!
Войницький (з прикрістю). Заткни фонтан, Вафля!
Телєгін. Дозволь, Ваню. Дружина моя втекла від
мене з коханою людиною на другий день після весілля з
причини моєї непривабливої зовнішності. Після того я
свого обов’язку не порушував. Я досі її кохаю і вірний їй,
допомагаю, чим можу, і віддав своє ¡майно на виховання ді
точок, яких вона прижила з коханою людиною. Щастя я
втратив, але в мене лишилась гордість. А вона? Молодість
уже минула, краса під впливом законів природи зблякла,
кохана людина померла... Що ж у неї лишилось?
Входять
Марія

Соня і Олена Андріївна; трохи згодом входить
Василівна з книгою; вона сідає і читає; їй дають чаю,
і вона п'є не дивлячись.

Соня (похапцем, до няні). Там, нянечко, мужики
прийшли. Піди, поговори з ними, а чай я сама... (Нали
ває чай.)

Няня виходить. Олена Андріївна бере свою чашку і п'є, сидячи на
гойдалці.

Астров (до Олени Андріївни). Я ж до вашого чо
ловіка. Ви писали, що він дуже хворий, ревматизм і щось
іще, а виявляється, він здоровісінький.
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Олена Андріївна. Вчора ввечері він хандрив,
скаржився на біль у ногах, а сьогодні нічого...
Астров. А я оце стрімголов мчав тридцять верст.
Ну, та нічого, не вперше. Зате вже лишусь у вас до завтра
і, принаймні, висплюсь quantum satis !.
Соня. І прекрасно. Це буває так рідко, що ви у нас
ночуєте. Ви, мабуть, не обідали?
Астров. Ні, не обідав.
Соня. Так ось до речі й пообідаєте. Ми тепер обідаємо
о сьомій годині. (П’є.) Холодний чай!
Т е л є г і н. У самоварі вже значно знизилась темпе
ратура.
Олена Андріївна. Нічого, Іване Івановичу, ми й
холодний вип’ємо.
Т е л є г і н. Вибачайте... Не Іван Іванович, а Ілля
Ілліч... Ілля Ілліч Телєгін, або, як дехто зве мене з при
чини мого рябого обличчя, Вафля. Я колись хрестив Со
нечку, і його превосходительство, ваш чоловік, знає мене
дуже добре. Я тепер у вас от живу, в цьому маєтку .. Якщо
зволили помітити, я кожного дня з вами обідаю.
Соня. Ілля Ілліч наш помічник, права рука. (Ніжно.)
Давайте, хрещененький, я вам ще наллю.
Марія Василівна. Ах!
Соня. Що з вами, бабусю?
Марія Василівна. Забула я сказати Олександ
рові... втратила пам’ять... сьогодні одержала я листа з
Харкова від Павла Олексійовича... Надіслав свою нову
брошуру...
Астров. Цікаво?
Марія Василівна. Цікаво, але якось дивно. За
перечує те, що сім років тому сам же обстоював. Це жах
ливо!
Войницький. Нічого немає жахливого. Пийте, ma
man, чай.
Марія Василівна. Але я хочу говорити!
Войницький. Але ми вже п’ятдесят років гово
римо й говоримо, і читаємо брошури. Час би вже й кінчити.
Марія Василівна. Тобі чомусь неприємно слу
хати, коли я говорю. Пробач, Жан, але за останній рік ти
так змінився, що я тебе зовсім не впізнаю... Ти був люди
ною певних переконань, світлою постаттю...
1 Скільки треба, вволю.
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Войницький. О, так! Я був світлою постаттю, від
якої нікому не було світло... (Пауза.) Я був світлою по
статтю... Не можна сказати дотеп ущипливіший! Тепер
мені 47 років. До минулого року я так само, як ви, на
вмисно намагався затуманювати свої очі цією вашою схо
ластикою, щоб не бачити справжнього життя,— і думав, що
роблю добре. А тепер, якби ви знали! Я ночі не сплю з
досади, з люті, що так по-дурному прогавив час, коли міг
би мати все, в чому відмовляє мені тепер моя старість!
Соня. Дядю Ваню, скучно!
Марія Василівна (до сина). Ти наче обвину
вачуєш у чомусь свої колишні переконання... Але винні не
вони, а ти сам. Ти забував, що переконання самі по собі
ніщо, мертва буква... Треба було діло робити.
Войницький. Діло? Не кожен здатний бути пишу
чим perpetuum mobile, як ваш гер професор.
Марія Василівна. Що ти хочеш цим сказати?
Соня (благально). Бабусю! Дядю Ваню! Благаю вас!
Войницький. Я мовчу. Мовчу і вибачаюсь.
Пауза.

Олена Андріївна. А гарна сьогодні погода... Не
жарко...
Пауза.

Войницький. В таку погоду добре повіситися...
Телєгін настроює гітару. Марина ходить коло будинку і кличе курей.

Марина. Ціп, ціп, ціп...
Соня. Нянечко, чого мужики приходили?
М а р и н а. Усе те саме, знову все про пустирище. Ціп,
ціп, ціп...
Соня. Кого це ти?
Марина. Рябенька пішла з курчатами..; Ворони
коли б не потягли... (Виходить.)
Телєгін грає польку; всі мовчки слухають; входить робітник.

Робітник. Пан лікар тут? (До Астрова.) Прошу,
Михайло Львовичу, по вас приїхали.
А с т р о в. Звідки?
Робітник. З фабрики.
Астров (з прикрістю). Дякую красненько. Що ж,
треба їхати... (Шукає очима кашкета.) Прикро, хай йому
чорт...
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Соня. Як це неприємно, справді... З фабрики приїз
діть обідати.
Астров. Ні, вже пізно буде. Де вже... Куди вже..
(До робітника.) От що, принеси-но мені, голубе, чарку го
рілки, все-таки. (Робітник виходить.) Де вже... куди вже...
(Знайшов кашкета.) У Островського в якійсь п’єсі є лю
дина з великими вусами і малими здібностями... Так це я.
Ну, моє поважання, панове... (До Олени Андріївни.)
Якщо коли-небудь заглянете до мене, ось разом з Софією
Олександрівною, то буду щиро радий. У мене невеликий
маєточок, усього десятин тридцять, але, якщо цікавитеся,
зразковий сад і розсадник, якого не знайдете за тисячу
верст навколо. Поруч зі мною казенне лісництво... Лісни
чий там старий, хворіє завжди, отож, власне, я завідую
всіма справами.
Олена Андріївна. Мені вже казали, що ви дуже
любите ліси. Звичайно, можна принести велику користь,
та хіба це не заважає вашому справжньому покликанню?
Адже ви лікар.
Астров. Один тільки бог знає, в чому наше справж
нє покликання.
Олена Андріївна. І цікаво?
Астров. Так, справа цікава.
Войницький (з іронією). Дуже!
Олена Андріївна (до Астрова). Ви ще молода
людина, вам на вигляд... ну, 36—37 років... і, мабуть, не
так цікаво, як ви кажете. Все ліс та ліс. Я думаю, однома
нітно.
Соня. Ні, це надзвичайно цікаво. Михайло Львович
щороку саджає нові ліси, і йому вже прислали бронзову
медаль і диплом. Він клопочеться, щоб не винищували ста
рих. Якщо ви вислухаєте його, то згодитеся з ним цілком.
Він каже, що ліси прикрашають землю, що вони вчать лю
дину розуміти прекрасне і навіюють їй величний настрій.
Ліси пом’якшують суворий клімат. У країнах, де м’який
клімат, менше витрачається сил на боротьбу з природою
і тому там лагідніша і ніжніша людина; там люди кра
сиві, гнучкі, легко збуджуються, мова їх витончена, рухи
граціозні. У них процвітають науки й мистецтва, філосо
фія їх не похмура, ставлення до жінки сповнене витонче
ного благородства...
Войницький (сміючись). Браво, браво!.. Усе це
гарно, але не переконливо, отже (до Астрова) дозволь
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мені, мій друже, продовжувати топити груби дровами і бу
дувати сараї з дерева.
Астров. Ти можеш топити груби торфом, а сараї
будувати з каменю. Ну, я допускаю, рубай ліси, коли
потрібно, але нащо винищувати їх? Російські ліси тріщать
під сокирою, гинуть мільярди дерев, спустошуються житла
звірів та птахів, мілішають і висихають ріки, зникають без
поворотно чудові пейзажі, і все через те, що в ледащої лю
дини невистачає розуму нагнутися і підняти з землі паливо.
(До Олени Андріївни,) Чи не правда, пані? Треба бути
нерозсудливим варваром, щоб палити в своїй пічці цю
красу, руйнувати те, чого ми не можемо створити. Лю
дина обдарована розумом і творчою силою, щоб помножу
вати те, що їй дано, але досі вона не творила, а руйнувала.
Лісів усе менше й менше, ріки сохнуть, дичина перевелася,
клімат зіпсовано і з кожним днем земля стає все біднішою
і потворнішою. (До Войницъкого.) Ось ти дивишся на
мене з іронією, і все, що я кажу, тобі здається несерйоз
ним і... і, можливо, це справді дивацтво, але, коли я про
ходжу повз селянські ліси, які я врятував від вирубу, або
коли я чую, як шумить мій молодий ліс, посаджений моїми
руками, я усвідомлюю, що клімат трохи й мені підвладний,
і що коли через тисячу років людина буде щаслива, то до
цього трохи буду причетний і я. Коли я саджаю берізку
і потім бачу, як вона зеленіє і гойдається од вітру, душу
мою сповнює гордість, і я... (Побачивши робітника, який
приніс на підносі чарку горілки.) Однак... (пє) мені вже
час. Усе це, певно, дивацтво, кінець кінцем. Моє шану
вання! (Іде до будинку.)
Соня (бере його під руку і йде разом). Коли ж ви
приїдете до нас?
Астров. Не знаю.
Соня. Знову через місяць?..
Астров і Соня заходять у будинок; Марія Василівна і Телєгін ли
шаються біля столу; Олена Андріївна і Войницький ідуть до тераси.

Олена Андріївна. А ви, Іване Петровичу,
знову поводилися неможливо. Треба було вам дратувати
Марію Василівну, говорити про perpetuum mobile! І сьо
годні за сніданком ви знову сперечалися з Олександром.
Як це дріб’язково!
Войницький. Та коли я його ненавиджу!
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Олена Андріївна. Ненавидіти Олександра нема
за що, він такий самий, як усі. Не гірший за вас.
Войницький. Коли б ви могли бачити своє об
личчя, свої рухи... Як вам ліньки жити! Ах, як ліньки!
Олена Андріївна. Ах, і ліньки, і нудної Всі
лають мого чоловіка, всі дивляться на мене із жалем: не
щасна, у неї старий чоловік! Це співчуття до мене — о, як
я його розумію! Ось як сказав зараз Астров: усі ви без
розсудно нищите ліси, і скоро на землі нічого не ли
шиться. Так само ви безрозсудно губите людину, і скоро,
завдяки вам, на землі не залишиться ні вірності, ні чи
стоти, ні здатності жертвувати собою. Чому ви не можете
бачити байдуже жінку, якщо вона не ваша? Тому що,—
правильно каже цей лікар,— в усіх вас сидить біс ни
щення. Вам не шкода ні лісів, ні птахів, ні жінок, ні одне
одного...
Войницький. Не люблю я цієї філософії!
(Пауза.)

Олена Андріївна. У цього лікаря стомлене, нер
вове обличчя. Цікаве обличчя. Соні, очевидно, він подо
бається, вона закохана в нього, і я її розумію. При мені він
був тут уже тричі, але я соромлива і ні разу не погово
рила з ним як слід, не приголубила його. Він подумав, що
я зла. Мабуть, Іване Петровичу, тому ми з вами такі друзі,
що обоє ми нудні, скучні люди! Нудні! Не дивіться на
мене так, я цього не люблю.
Войницький. Чи можу я дивитися на вас інакше,
якщо я кохаю вас? Ви моє щастя, життя, моя молодість!
Я знаю, шанси мої на взаємність мізерні, дорівнюють
нулю, але мені ж нічого не треба, дозвольте мені тільки
дивитися на вас, чути ваш голос...
Олена Андріївна. Тихше, вас можуть почути!
(Ідуть до будинку.)

Войницький (ідучи за нею). Дозвольте мені го
ворити про своє кохання, не женіть мене геть, і це вже
буде для мене найвищим щастям...
Олена Андріївна. Це мука... (Обоє заходять
у будинок.)

Телєгін б’є по струнах і грає польку; Марія Василівна щось записує
на полях брошури.

Завіса
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ДІЯ ДРУГА
їдальня в домі Серебрякова. Ніч. Чути, як у £аду калатає сторож.
Серебряков (сидить у кріслі перед відчиненим вікном і
дрімає) і Олена Андріївна (сидить поруч нього і теж дрімає).

Серебряков (прокинувшись). Хто тут? Соню, ти?
Олена А н д р і ї в н а. Це я.
Серебряков. Ти, Оленочко... Нестерпний біль!
Олена Андріївна. У тебе плед упав на підлогу.
(Укутує йому ноги.) Я, Олександре, зачиню вікно.
Серебряков. Ні, мені душно... Я зараз задрімав і
мені снилося, ніби у мене ліва нога чужа. Прокинувся від
пекучого болю... Ні, це не подагра, скоріше ревматизм.
Котра тепер година?
Олена Андріївна. Двадцять хвилин на першу.
(Пауза.)

Серебряков. Уранці пошукай у бібліотеці Батюш
кова. Здається, він є у нас.
Олена Андріївна. Га?
Серебряков. Пошукай уранці Батюшкова. Прига
дую, він був у нас. Але чого мені так важко дихати?
Олена Андріївна. Ти стомився. Другу ніч не
спиш.
Серебряков. Кажуть, у Тургенева від подагри стала
грудна жаба. Боюсь, як би у мене не було. Клята, огидна
старість. Чорт би її забрав. Коли я постарішав, я став собі
огидний. Та й вам усім, мабуть, гидко на мене дивитися.
Олена Андріївна. Ти кажеш про свою старість
таким тоном, начебто всі ми винні, що ти старий.
Серебряков. Тобі ж першій я огидний.
Олена Андріївна відходить і сідає віддалік.

Серебряков. Звичайно, ти права. Я не дурний і
розумію. Ти молода, здорова, вродлива, жити хочеш, а я
старий, майже труп. Що ж? Хіба я не розумію? І, зви
чайно, безглуздо, що я досі живий. Та почекайте, скоро
ви всі звільнитеся від мене. Недовго мені ще доведеться
тягти.
Олена Андріївна. Я без сил уже... Бога ради,
мовчи.
Серебряков. Виходить так, що через мене всі зне
силились, нудьгують, гублять свою молодість, один тільки
я втішаюсь життям і задоволений. Ну, так, звичайно!
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Олена Андріївна. Замовчи! Ти мене замучив!
Серебряков. Я всіх замучив. Звичайно.
Олена Андріївна (крізь сльози,) Нестерпно!
Скажи, чого ти хочеш від мене?
Серебряков. Нічого.
Олена Андріївна. Ну, то замовчи. Я прошу.
Серебряков. Дивна річ, заговорить Іван Петрович,
чи ця стара ідіотка, Марія Василівна,— і нічого, всі слу
хають, але скажи я хоч одне слово, як усі починають від
чувати себе нещасними. Навіть голос мій огидний. Ну,
припустімо, я огидний, я егоїст, я деспот,— та невже я на
віть на старості не маю якогось права на егоїзм? Невже я
не заслужив? Невже ж, я питаю, я не маю права на спо
кійну старість, на увагу до себе людей?
Олена Андріївна. Ніхто не заперечує у тебе
твоїх прав. (Вікно грюкає від вітру.) Вітер знявся, я за
чиню вікно. (Зачиняє.) Зараз буде дощ. Ніхто у тебе
твоїх прав не заперечує.
Пауза; сторож у саду калатає і співає пісню.

Серебряков. Усе життя працювати для науки,
звикнути до свого кабінету, до аудиторії, до поважних то
варишів — і раптом, ні з того, ні з сього, опинитися в цьому
склепі, щодня бачити тут дурних людей, слухати нікчемні
розмови... Я хочу жити, я люблю успіх, люблю славу, шум,
а тут — як у засланні. Кожної хвилини тужити за минулим,
стежити за успіхами інших, боятися смерті... Не можу! Не
має сил! А тут ще не хочуть простити мені моєї старості!
Олена Андріївна. Почекай, май терпіння: через
п’ять-шість років і я буду стара.
Входить

Соня.

Соня. Тату, ти сам наказав послати по лікаря Астро
ва, а коли він приїхав, ти відмовляєшся прийняти його. Це
не делікатно. Тільки дарма потурбували людину...
Серебряков. На що мені твій Астров? Він стіль
ки ж розуміє в медицині, як я в астрономії.
Соня. Не виписувати ж сюди для твоєї подагри цілий
медичний факультет.
Серебряков. З цим юродивим я й розмовляти не
стану.
Соня. Це як хочеш. (Сідає.) Мені однаково.
Серебряков. Котра тепер година?
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Олена Андріївна. Перша.
Серебряков. Душно... Соню, дай мені з столу
каплі!
Соня. Зараз. (Подає каплі.)
Серебряков (роздратовано). Ах, та не ці! Ні про
що не можна попросити!
Соня. Будь ласка, не вередуй. Може, це декому й по
добається, але мене увільни, зроби таку ласкуf Я цього не
люблю. І мені ніколи, мені треба завтра рано вставати, у
мене косовиця.
Входить Войницький у халаті і з свічкою.

Войницький. Надворі гроза збирається. (Блискав
ка. ) Он яка! Hélène і Соню, ідіть спати, я прийшов вас
змінити.
Серебряков (злякано). Ні, ні! Не лишайте мене
з ним! Ні. Він мене заговорить!
Войницький. Але ж треба дати їм спочити! Вони
вже другу ніч не сплять.
Серебряков. Нехай ідуть спати, але й ти іди. Дя
кую. Благаю тебе. В ім’я нашої колишньої дружби, не про
тестуй. Потім поговоримо.
Войницький (з усмішкою). Колишньої нашої
дружби... Колишньої...
Соня. Замовчи, дядю Ваню.
Серебряков (до дружини). Люба моя, не лг;шай
мене з ним! Він мене заговорить.
Войницький. Це стає навіть смішно.
Входить Марина з свічкою.

Соня. Ти б лягала, нянечко. Вже пізно.
Марина. Самовар з столу не прибрано. Не дуже тут
ляжеш.
Серебряков. Усі не сплять, знесилюються, один
тільки я блаженствую.
Марина (підходить до Серебрякова, ніжно). Що, ба
течку? Боляче? У мене у самої ноги гудуть, так і гудуть.
(Поправляє плед.) Це у вас давня хвороба. Віра Петрівна,
покійниця, Сонеччина мати бувало ночі не спить, поби
вається... Дуже вже вона вас кохала... (Пауза.) Старі, як
малі, хочеться, щоб пожалів хтось, а старих нікому не жаль.
(Цілує Серебрякова в плече.) Ходімо, батечку, в ліжко...
Ходімо, серденько... Я тебе липовим чаєм напою, ніжки
твої зігрію... Богові за тебе помолюсь...
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Серебряков (розчулений.) Ходімо, Марино.
Марина. У самої ж у мене ноги так і гудуть, так і гу
дуть! (Веде його разом з Сонею.) Віра Петрівна бувало
все побивається, все плаче... Ти, Сонюшка, тоді була ще
мала, дурна... Іди, іди, батечку...
Серебряков, Соня і Марина виходять.

Олена Андріївна. Я замучилася з ним. Ледве на
ногах стою.
Войницький. Ви з ним, а я з самим собою. Ось
уже третю ніч не сплю.
Олена Андріївна. Негаразд у цьому домі. Ваша
мати ненавидить усе, крім своїх брошур і професора; про
фесор роздратований, мені не вірить, вас боїться; Соня зло
ститься на батька, злоститься на мене і не розмовляє зі
мною ось уже два тижні; ви ненавидите чоловіка і одверто
зневажаєте свою матір; я роздратована і сьогодні разів
двадцять починала плакати... Негаразд у цьому домі.
Войницький. Облишмо філософію!
Олена Андріївна. Ви, Іване Петровичу, освічені
й розумні і, здається, повинні б знати, що світ гине не від
розбійників, не від пожеж, а від ненависті, ворожнечі, від
усіх цих дрібних чвар... Ваша б справа не бурчати, а ми
рити всіх.
Войницький. Спочатку помиріть мене з самим со
бою! Люба моя... (Припадає до її руки.)
Олена Андріївна. Облиште! (Віднімає руку.)
Ідіть собі!
Войницький. Зараз вщухне дощ, і все в природі
освіжиться і легко зітхне. Тільки мене одного не освіжить
гроза. Удень і вночі, наче домовик, гнітить мене думка, що
життя моє згублене безповоротно. Минулого немає, воно
по-дурному витрачене на дрібнички, а теперішнє жахне
своєю безглуздістю. Ось вам моє життя і моє кохання:
куди мені їх подіти, що мені з ними робити? Почуття моє
гине марно, як промінь сонця, що впав у яму, і сам я гину.
Олена Андріївна. Коли ви мені говорите про
своє кохання, я якось тупію і не знаю, що говорити. Про
бачте, я нічого не можу сказати вам. (Хоче йти.) На доб
раніч.
Войницький (заступаючи їй дорогу). І коли б ви
знали, як я страждаю від думки, що поруч зі мною в
цьому ж домі гине інше життя — ваше! Чого ви чекаєте?
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Яка проклята філософія заважає вам? Зрозумійте ж, зро
зумійте...
Олена Андріївна (пильно дивиться на нього).
Іване Петровичу, ви п’яні!
Войницький. Можливо, можливо...
Олена Андріївна. Де лікар?
Войницький. Він там... у мене ночує. Можливо,
можливо... Усе можливо!
Олена Андріївна. І сьогодні пили? Навіщо це?
Войницький. Усе-таки на життя схоже... Не зава
жайте мені, Hélène!
Олена Андріївна. Раніше ви ніколи не пили і ні
коли ви так багато не говорили... Ідіть спати! Мені з вами
нудно.
Войницький (припадаючи до її руки). Люба моя...
чудова!
Олена Андріївна (з прикрістю). Облиште мене.
Це, нарешті, огидно. (Виходить.)
Войницький (один). Пішла... (Пауза.) Десять ро
ків тому я зустрічав її у покійної сестри. Тоді їй було 17,
а мені 37 років. Чому я тоді не закохався в неї і не освід
чився їй? Адже це було таке можливе! І була б вона те
пер моєю дружиною... Так... Тепер обоє ми прокинулися б
еід грози; вона злякалася б грому, а я тримав би її в своїх
обіймах і шепотів: «Не бійся, я тут». О, чудові думки, як
хороше, я навіть сміюся... але, боже мій, думки плутаються
в голові... Чому я старий? Чому вона не розуміє мене? Її
риторика, лінива мораль, нісенітні, ліниві думки про заги
бель світу — все це мені глибоко ненависне. (Пауза.) О. як
мене обдурено! Я обожував цього професора, цього жалю
гідного подагрика, я працював на нього, як віл! Я і Соня
витискували із цього маєтку останні соки; ми, немов кур
кулі, торгували олією, горохом, сиром, самі не доїдали
кусня, щоб з грошів та копійок збирати тисячі і посилати
йому. Я пишався ним і його наукою, я жив, я дихав ним!
Усе, що він писав і виголошував, здавалося мені геніаль
ним... Боже, а тепер? Ось він у відставці, і тепер видно
весь підсумок його життя: після нього не лишиться жодної
сторінки праці, він абсолютно невідомий, він ніщо! Мильна
бульбашка! І я обдурений... бачу,— безглуздо обдурений...
Входить Астров у сюртуку, без жилета і без галстука; він напід
питку; за ним Т е л є г і н з гітарою.
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Астров. Грай!
Т е л є г і н. Усі сплять!
Астров. Г рай!
Телєгін тихо награє.

Ти один тут? Дам немає?
«Хата ходором ходи, ха
зяїну догоди...» А мене гроза розбудила. Добрий дощик.
Котра тепер година?
Войницький. А біс його зна.
Астров. Мені наче почувся голос Олени Андріївни.
Войницький. Щойно вона була тут.
Астров. Розкішна жінка. (Оглядає пляшечки на
столі.) Ліки. Яких тільки тут немає рецептів! І харківські,
і московські, і тульські... Усім містам набрид своєю подаг
рою. Він хворий чи прикидається?
Войницький. Хворий. (Пауза.)
Астров. Чого ти сьогодні такий сумний? Професора
шкода, чи що?
Войницький. Облиш мене.
Астров. А то, може, в професоршу закоханий?
Войницький. Вона мій друг.
Астров. Уже?
Войницький. Що означає це «уже»?
Астров. Женщина може бути другом мужчини лише
в такій послідовності: спочатку приятель, потім коханка, а
після того вже друг.
Войницький. Пошляцька філософія.
Астров. Що? Так... Треба признатися,— стаю пош
ляком. Бачиш, я й п’яний. Звичайно я напиваюсь так один
раз на місяць. Коли буваю в такому стані, то стаю нахаб
ним і зухвалим до краю. Мені тоді все залегке! Я беруся
за найважчі операції і роблю їх прекрасно; я малюю найширші плани майбутнього; в цей час я вже не здаюся собі
диваком і вірю, що приношу людству величезну користь...
величезну! І в цей час у мене своя власна філософська си
стема, і всі ви, братці, здаєтеся мені такими комашками...
мікробами. (До Телєгіна.) Вафля, грай!
Телєгін. Голубе, я радий би для тебе всією душею,
та зрозумій же,— в домі сплять!
Астров. Грай!

Астров

(до Войницького).
(Взявшись у боки, тихо співає.)

Телєгін тихо награє.
26 а. П. Чехов. Том III
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Астров. Випити б треба. Ходімо, там, здається, у нас
ще коньяк лишився. А як розвидниться, до мене поїдемо.
Підьходить? У мене є фельдшер, який ніколи не скаже
«підходить», а «підьходить». Шахрай страшенний. Так підь
ходить? (Побачивши Соню, що входить.) Пробачте, я без
галстука. (Швидко виходить; Телєгін іде за ним.)
С о н я. А ти, дядю Ваню, знову напився з лікарем.
Здружились ясні соколи. Ну, той уже завжди такий, а ось
ти з чого? У твої роки це зовсім не личить.
Войницький. Роки тут ні до чого. Коли немає
справжнього життя, то живуть міражами. Все-таки краще,
ніж нічого.
Соня. Сіно у нас усе скошене, йдуть щодня дощі, усе
гниє, а ти займаєшся міражами. Ти зовсім занедбав гос
подарство... Я працюю одна, зовсім знесилилась... (Пере
лякано.) Дядю, у тебе на очах сльози!
Войницький. Які сльози? Нічого немає... дурниці...
Ти зараз глянула на мене, як покійна твоя мати. Люба
моя... (Жадібно цілує їі руки і обличчя.) Сестра моя... люба
сестра моя... Де вона тепер? Якби вона знала! Ах,
якби вона знала!
Соня. Що? Дядю, що знала?
Войницький. Важко, недобре... Нічого... Потім...
Нічого... Я піду... (Іде.)
Соня (стукає в двері). Михайле Львовичу! Ви не
спите? На хвилинку!
Астров (за дверима). Зараз! (Трохи згодом вхо
дить; він уже в жилетці і галстуку.) Що накажете?
Соня. Самі ви пийте, якщо це вам не гидко, але, бла
гаю, не давайте пити дяді. Йому це шкодить.
Астров. Добре. Ми не будемо більше пити. (Пауза.)
Я зараз поїду до себе. Ухвалено й підписано. Поки запря
жуть, уже світатиме.
Соня. Дощ іде. Заждіть до ранку.
Астров. Гроза йде мимо, тільки краєм захопить. Пої§у. І, будь ласка, більше не запрошуйте мене до вашого
батька. Я йому кажу — подагра, а він — ревматизм; я
прошу лежати, він сидить. А сьогодні так і зовсім не став
говорити зо мною.
Соня. Розбалуваний. (Шукає в буфеті.) Хочете за
кусити?
Астров. Що ж, дайте.
Соня. Я люблю уночі закусувати. В буфеті, здається,
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щось є. Він у житті, кажуть, мав великий успіх у жінок,
і його дами розбалували. Ось беріть сир. (Обоє стоять біля
буфета і їдять.)

Астров. Я сьогодні нічого не їв, тільки пив. У ва
шого батька важкий характер. (Дістає з буфета пляшку.)
Можна? (Випиває чарку.) Тут нікого немає, і можна гово
рити одверто. Знаєте, мені здається, що у вашому домі я
не вижив би одного місяця, задихнувся б у цьому повітрі...
Ваш батько, який весь заглибився у свою подагру і в
книжки, дядя Ваня із своєю хандрою, ваша бабуся, на
решті, ваша мачуха...
Соня. ш« мачуха? .------------------------- --------------.

Астров. Тґлюдині має бути все прекрасним: і об
личчя, і одяг, і душа, і думки. Вона прекрасна^ вема^шм»
‘КсГззїти? алеТГ. "вона ж тільки їсть, спить, гуляє, чарує всіх
нас своєю красою — і більше нічого. У неї немає ніяких
обов’язків, на неї працюють інші... Адже так? А життя в
неробстві не може бути чистим. (Пауза.) А втім, можливо,
я ставлюся надто суворо. Я не задоволений життям, як
ваш дядя Ваня, і обидва ми стаємо буркунами.
С о н я. А ви не задоволені життям?
Астров. Взагалі життя люблю, але наше життя, по
вітове, руське, обивательське, терпіти не можу і зневажаю
його всіма силами моєї душі. А щодо мого власного, осо
бистого життя, то, їй-богу, в ньому немає зовсім нічого хо
рошого. Знаєте, коли йдеш темної ночі лісом, і якщо в цей
час вдалині світить вогник, то не помічаєш ні втоми, ні
пітьми, ні колючого віття, що б’є тебе по обличчю... Я пра
цюю,— ви це знаєте,— як ніхто в повіті, доля б’є мене без
перестанку, часом страждаю я нестерпно, але у мене вда
лині немає вогника. Я для себе вже нічого не чекаю, лю
дей не люблю... Давно вже нікого не люблю.
Соня. Нікого?
Астров. Нікого. Якусь ніжність я відчуваю тільки до
вашої няньки — по старій пам’яті. Мужики одноманітні
дуже, не розвинені, брудно живуть, а з інтелігенцією важко
бути в злагоді. Вона стомлює. Всі вони, наші добрі знайомі,
убого мислять, убого почувають і не бачать далі свого
носа — просто-напросто дурні. А ті, хто розумніший і знач
ніший,— вони істеричні, поточені аналізом, рефлексом... Ці
ниють, ненависничають, плетуть хворобливо наклепи, підхо
дять до людини боком, дивляться на неї скоса і вирішують:
«О, це психопат!» або: «Це фразер!» А коли не знають,
;
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якого ярлика приліпити до мого лоба, то кажуть: «Це
дивна людина, дивна!» Я люблю ліс — це дивно; я не їм
м’яса — це теж дивно. Безпосереднього, чистого, вільного
ставлення до природи і до людей уже немає... Нема й нема!
(Хоче випити.)
Є о н я (перешкоджає йому).

Ні, прошу вас, благаю, не

пийте більше.
Астров. Чому?
Соня. Це так не личить вам! Ви елегантні, у вас такий
ніжний голос... Навіть більше, ви, як ніхто з усіх, кого я
знаю,— ви прекрасні. Навіщо ж ви хочете бути подібним
до звичайних людей, що п’ють та грають у карти? О, не
робіть цього, благаю вас! Ви кажете завжди, що люди не
творять, а тільки руйнують те, що їм дає небо. Навіщо ж,
навіщо ви руйнуєте самого себе? Не треба, не треба, бла
гаю, заклинаю вас.
Астров (простягає їй руку). Не буду більше пити.
Соня. Дайте мені слово.
Астров. Слово честі.
Соня (міцно потискує руку). Дякую!
Астров. Годі! Я витверезився. Бачите, я вже зовсім
тверезий і таким залишусь до останнього подиху. (Дивиться
на годинник.) Так ось, будемо продовжувати. Я кажу: мій
час уже минув, пізно мені... Постарів, запрацювався, спас
кудився, притупились усі почуття, і, здається, я вже не
міг би прив’язатися до людини. Я нікого не люблю і... вже
не полюблю. Що мене ще захоплює, так це краса. Небайду
жий я до неї. Мені здається, що коли б ось Олена Ан
дріївна захотіла, то могла б закрутити мені голову за один
день... Але ж це не любов, не прив’язаність... (Затуляє
рукою очі і здригається.)

Соня. Що з вами?
Астров. Так... У великий піст у мене хворий умер під
хлороформом.
Соня. Про це час забути. (Пауза.) Скажіть мені, Ми
хайле Львовичу... Коли б у мене була подруга, чи молодша
сестра, і коли б ви довідалися, що вона... ну, скажімо, ко
хає вас, то як би ви поставились до цього?
Астров (знизавши плечима). Не знаю. Мабуть,
ніяк. Я дав би їй зрозуміти, що покохати її не можу... та
й не тим моя голова занята. Як би там не було, а коли
їхати, то вже час. Прощавайте, голубонько, а то ми так до
ранку не закінчимо. (Потискує руку.) Я пройду вітальнею,
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якщо дозволите, а то боюсь, як би ваш дядько мене не
затримав. (Виходить.)
Соня (одна). Він нічого не сказав мені... Душа і серце
його все ще приховані від мене, але чому ж я почуваю себе
такою щасливою? (Сміється від щастя.) Я йому сказала:
ви елегантні, благородні, у вас такий ніжний голос... Хіба
це вийшло недоречно? Голос його тремтить, пестить... ось
я почуваю його в повітрі. А коли я сказала йому про мо
лодшу сестру, він не зрозумів... (Ламаючи руки.) О, як це
жахливо, що я некрасива! Як жахливо! А я знаю, що я не
красива, знаю, знаю... Минулої неділі, коли виходили з
церкви, я чула, що говорили про мене, і якась жінка ска
зала: «Вона добра, великодушна, та жаль, що вона така
некрасива»... Некрасива...
Входить Олена Андріївна.

Олена Андріївна (відчиняє вікна). Пройшла
гроза. Яке гарне повітря! (Пауза.) Де лікар?
Соня. Пішов. (Пауза.)
Олена Андріївна. Софі!
Соня. Що?
Олена Андріївна. Доки ви будете сердитись на
мене? Одна одній ми не зробили нічого лихого. Навіщо ж
нам бути ворогами? Годі вже...
Соня. Я сама хотіла... (Обіймає її.) Досить сердитись.
Олена Андріївна. І чудово. (Обидві схвильо
вані.)

Соня. Тато ліг?
Олена Андріївна. Ні, сидить у вітальні... Не
розмовляємо ми одне з одним цілими тижнями, і бог зна
чого... (Побачивши, що буфет* відкрито.) Що це?
Соня. Михайло Львович вечеряв.
Олена Андріївна. І вино є... Давайте вип’ємо
брудершафт.
Соня. Давайте.
Олена Андріївна. З однієї чарочки... (Нали
ває.) Ось так краще. Ну, значить — ти?
Соня. Ти. (П’ють і цілуються.) Я давно вже хотіла
миритися, та все якось соромно було... (Плаче.)
Олена Андріївна. Чого ж ти плачеш?
Соня. Нічого, це я так.
Олена Андріївна. Ну, годі, годі. (Плаче.) Чу
дачка, і я заплакала... (Пауза.) Ти на мене сердита за те,
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що я ніби одружилася з твоїм батьком з розрахунку...
Якщо віриш клятвам, то клянусь тобі,— я одружилася із
ним, покохавши його. Я захопилась ним, як вченою і ві
домою людиною. Кохання було не справжнє, штучне, але ж
мені здавалось тоді, що воно справжнє. Я не винувата.
А ти від самого нашого весілля не переставала карати мене
своїми розумними підозріливими очима.
Соня. Ну, мир, мир! Забудьмо.
Олена Андріївна Не треба дивитися так — тобі
це не личить. Треба всім вірити, інакше жити не можна.
(Пауза.)

Соня. Скажи мені щиро, як друг... Ти щаслива?
Олена Андріївна. Ні.
Соня. Я це знала. Ще одне запитання. Скажи одверто,— ти б хотіла, щоб твій чоловік був молодий?
Олена Андріївна. Яка ти ще дівчинка. Звичай
но, хотіла б. (Сміється.) Ну, запитай іще що-небудь, за
питай...
Соня. Тобі лікар подобається?
Олена Андріївна. Так, дуже.
Соня (сміється). У мене дурне обличчя... так? Ось він
пішов, а я все чую його голос і кроки, а подивлюся на тем
не вікно,— там мені ввижається його обличчя. Дай мені ви
словитись... Але я не можу говорити так голосно, мені со
ромно. Ходім до мене в кімнату, там поговоримо. Я тобі
здаюся нерозумною? Признайся... Скажи мені про нього
що-небудь...
Олена Андріївна. Що ж?
Соня. Він розумний... Він усе вміє, все може... Він і
лікує, і саджає ліс...
Олена Андріївна. Не в лісі і не в медицині спра
ва... Люба моя, зрозумій, це талант! А ти знаєш, що зна
чить талант? Сміливість, вільна голова, широкий розмах...
Посадить деревце і вже загадує, що буде від цього за тисячу років, уже ввижається йому щастя людства. Такі люди
рідкісні, їх треба любити... Він п’є, буває брутальний тро
хи,— але що за біда? Талановита людина в Росії не може
бути чистенькою. Сама поміркуй, яке життя у цього лікаря!
Невилазне болото на шляхах, морози, метелиці, відстані ве
личезні, народ грубий, дикий, навколо злидні, хвороби, а
при такій обстановці тому, хто працює та бореться день у
день, важко зберегти себе до сорока років чистеньким і тве
резим... (Цілує її.) Я від усього серця бажаю тобі, ти гідна
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щастя... (Підводиться.) А я нудна, епізодична особа... І в
музиці, і в домі чоловіка, в усіх романах — скрізь, одним
словом, я була тільки епізодичною особою. Власне кажучи,
Соню, коли вдуматися, то я дуже, дуже нещасна! (Ходить,
хвилюючись, по сцені.) Немає мені щастя на цьому світі.
Ні! Чого ти смієшся?
Соня (сміється, затуливши обличчя). Я така щасли
ва... щаслива!
Олена Андріївна. Мені хочеться грати... Я загра
ла б тепер що-небудь.
Соня. Заграй. (Обіймає її.) Я не можу спати... Заграй!
Олена Андріївна. Зараз. Твій батько не спить.
Коли він хворий, його дратує музика. Піди запитай. Якщо
він нічого, то заграю. Піди.
Соня. Зараз. (Іде.)
В саду калатає сторож.

Олена Андріївна. Давно вже я не грала. Буду
грати і плакати, плакати, як дурна. (У вікно.) Це ти кала
таєш, Єфиме?
Голос сторожа. Я!
Олена Андріївна. Не калатай, пан нездужає.
Голос сторожа. Зараз піду! (Посвистує.) Гей, ви,
Жучка, Мальчик! Жучка! (Пауза.)
Соня (повернувшись). Не можна!
Завіса
ДІЯ ТРЕТЯ
Вітальня в домі Серебрякова. Троє дверей:
ліворуч і посередині.— День.

праворуч,

Войницькмй, Соня (сидять) і Олена Андріївна (хо
дить по сцені, про щось думаючи).

Войницький. Гер професор зволив висловити ба
жання, щоб сьогодні всі ми зібралися ось у цій вітальні на
першу годину дня. (Дивиться на годинника.) Без чверті
перша. Хоче про щось оповісти світові.
Олена Андріївна. Мабуть, справа якась.
Войницький. Ніяких у нього немає справ. Пише
дурниці, буркотить і ревнує, більше нічого.
Соня (тоном докору). Дядю!
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Войницький. Ну, ну, пробач. (Вказує на Олену
Андріївну.) Полюбуйтеся: ходить і від лінощів хитається.
Дуже гарно! Дуже!
Олена Андріївна. Ви цілий день дзижчите, все
дзижчите — як не набридне! (Тужливо.) Я вмираю з
нудьги, не знаю, що мені робити.
Соня (знизуючи плечима). Хіба роботи мало? Тіль
ки б захотіла.
Олена Андріївна. Наприклад?
Соня. Господарством займайся, навчай, лікуй. Хіба
мало? От коли тебе й тата тут не було, ми з дядею Ванею
самі їздили на базар борошном торгувати.
Олена Андріївна. Не вмію. Та й нецікаво. Це
тільки в ідейних романах учать і лікують мужиків, а як я,
отак, з доброго дива, візьму раптом і піду їх лікувати або
вчити?
Соня. А от я таки не розумію, як це не йти і не
вчити? Почекай і ти звикнеш. (Обіймає іі.) Не нудьгуй,
рідна. (Сміючись.) Ти нудьгуєш, місця собі не знаходиш,
а нудьга та неробство заразливі. Дивись: дядя Ваня ні
чого не робить і тільки ходить за тобою, наче тінь, я за
лишила свої справи і прибігла до тебе, щоб поговорити.
Зледащіла, не можу! Лікар Михайло Львович раніше
бував у нас дуже рідко, раз на місяць, упросити його було
важко, а тепер він їздить сюди щодня, кинув і свої ліси
і медицину. Ти чарівниця, мабуть.
Войницький. Чого нудитесь? (Жваво.) Ну, люба
моя, розкіш, будьте розумницею! У ваших жилах тече ру
салчина кров, будьте ж русалкою! Дайте собі волю хоч
раз у житті, закохайтеся швидше в якогось водяника по
саму маківку — і шубовсть у вир з головою, щоб гер про
фесор і всі ми тільки руками розвели!
Олена Андріївна (гнівно). Дайте мені спокій! Як
це жорстоко! (Хоче піти.)
Войницький (не пускає її). Ну, ну, моя радість,
даруйте... Пробачте. (Цілує руку.) Мир.
Олена Андріївна. У ангела невистачило б тер
піння, згодьтесь.
Войницький. На знак миру та згоди я принесу за
раз букет троянд; ще вранці для вас приготував... Осінні
троянди — сумні і чудові троянди... (Виходить.)
Соня. Осінні троянди — сумні і чудові троянди...
(Обидві дивляться у вікно.)
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Олена Андріївна. Ось уже й вересень. Як-то ми
проживемо тут зиму! (Пауза.) Де лікар?
Соня. В кімнаті у дяді Вані. Щось пише. Я рада, що
дядя Ваня пішов, мені треба поговорити з тобою.
Олена Андріївна. Про що?
Соня. Про що? (Кладе їй голову на груди.)
Олена Андріївна. Ну, годі, годі... (Пригладжує
їй волосся.) Годі.
Соня. Я некрасива.
Олена Андріївна. У тебе прекрасне волосся.
Соня. Ні! (Оглядається, щоб подивитись на себе у
дзеркало.) Ні! коли жінка некрасива, то їй кажуть: «у вас
прекрасні очі, у вас прекрасне волосся»... Я його кохаю вже
шість років, кохаю більше, ніж свою матір; я кожної хви
лини чую його, відчуваю потиск його руки*, і я дивлюсь на
двері, чекаю, мені все здається, що він зараз увійде. І ось,
ти бачиш, я все приходжу до тебе, щоб поговорити про
нього. Тепер він буває тут щодня, та не дивиться на мене
й не бачить... Це така мука! Я не маю ніякої надії, ні, ні!
(В одчаї.) О, боже, дай мені сили... Я цілу ніч молилась...
Я часто підходжу до нього, сама починаю говорити з ним,
дивлюсь йому в очі... У мене вже немає гордості, немає сил
володіти собою... Не втрималась і вчора призналась дяді
Вані, що кохаю... І вся прислуга знає, що я його кохаю. Всі
знають.
Олена Андріївна. А він?
Соня. Ні. Він мене й не помічає.
Олена Андріївна (роздумуючи). Дивна він людина... Знаєш що? Дозволь, я поговорю з ним... Я обереж
но, натяками... (Пауза.) Справді, доки ж нічого не знати..»
Дозволь!
Соня ствердно киває головою.

Олена Андріївна. І прекрасно. Кохає чи не ко
хає— про це не важко довідатись. Ти не‘соромся, голубко,
не турбуйся,— я допитаю його обережно, він і не помітить.
Нам тільки дізнатися: так чи ні? (Пауза.) Якщо ні, то
хай не буває тут. Так?
Соня ствердно киває головою.

Олена Андріївна. Легше, коли не бачиш. Відкла
дати в довгий ящик не будемо, допитаємо його тепер же.
Він збирався показати мені якісь креслення... Піди скажи,
що я хочу його бачити.
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Соня (дуже хвилюючись). Ти мені скажеш усю правду?
Олена Андріївна. Так, звичайно. Мбні здається,
що правда, яка б вона не була, все ж не така страшна, як
невідання. Звірся на мене, голубко.
Соня. Так, так... Я скажу, що ти хочеш бачити його
креслення... (Іде і спиняється біля дверей.) Ні, невідання
краще... Все-таки надія...
Олена Андріївна. Що ти?
Соня. Нічого. (Виходить.)
Олена Андріївна (одна). Немає нічого гіршого,
коли знаєш чужу таємницю і не можеш допомогти. (Роз
думуючи.) Він не закоханий у неї — це ясно, але чого б
йому не одружитися з нею? Вона некрасива, але для сіль
ського лікаря, в його роки, це була б прекрасна дружина.
Розумна, така добра, чиста... Ні, це не те, не те... (Пауза.)
Я розумію цю бідолашну дівчинку. Серед страшенної нудь
ги, коли замість людей навколо блукають якісь сірі плями,
чути самі пошлості, коли тільки й знають, що їдять, п’ють,
сплять, іноді приїздить він, не схожий на інших, красивий,
цікавий, звабливий, наче серед пітьми сходить місяць
ясний... Піддатись чарівності такої людини, забутись...
Здається, я сама захопилась трошки. Так, мені без нього
нудно, я от посміхаюсь, коли думаю про нього... Цей дядя
Ваня каже, ніби в моїх жилах тече русалчина кров. «Дайте
собі волю хоч раз у житті»... Що ж? Може, так і потрібно...
Полетіти б вільним птахом від усіх вас, від ваших сонних
фізіономій, від розмов, забути, що всі ви існуєте на світі...
Але я боязка, соромлива... Мене замучить сумління... Ось
він буває тут щодня, я вгадую, чого він тут, і вже почуваю
себе винуватою, ладна впасти перед Сонею навколішки, ви
бачатися, плакати...
Астров (входить з картограмою). Добрий день! (По
тискує руку.) Ви хотіли бачити мій живопис?
Олена А н д р і ї в н а. Учора ви обіцяли показати
мені свої роботи... Ви вільні?
Астров. О, звичайно. (Розтягує на ломберному
стволі картограму і прикріплює її кнопками.) Ви де народи
лись?
Олена Андріївна (допомагаючи йому.) В Петер
бурзі.
Астров. А дістали освіту?
Олена Андріївна. В консерваторії.
Астров. Для вас, мабуть, це нецікаво.
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Олена Андріївна. Чому? Я, правда, села не
знаю, але я багато читала.
Астров. Тут у домі є мій власний стіл... В кімнаті
у Івана Петровича. Коли я стомлюся зовсім, до повного
отупіння, то все кидаю і біжу сюди, і от бавлюся цією
штукою годину-другу... Іван Петрович і Софія Олексан
дрівна клацають на рахівниці, а я сиджу біля них за
своїм столом і мажу — і мені тепло, спокійно, і цвіркун
кричить. Але цю насолоду я дозволяю собі не часто, раз
на місяць. (Показуючи на картограмі.) Тепер дивіться
сюди. Картина нашого повіту, яким він був 50 років тому.
Темно- і яснозелена фарба означає ліси; половина всієї
площі під лісом. Де по зелені покладено червону сітку, там
водилися лосі, кози... Я показую тут і флору, і фауну. На
цьому озері жили лебеді, гуси, качки, і, як кажуть старі,
птаства усякого було сила-силенна, видимо-невидимо: лі
тало воно хмарою. Крім сіл та сілець, бачите, там і тут
розкидано різні виселки, хуторочки, розкольницькі скити,
водяні млини... Рогатої худоби та коней було багато. По
голубій фарбі видно. Наприклад, у цій волості голуба
фарба лягла густо; тут були цілі табуни, і на кожний двір
припадало по три коня. (Пауза.) Тепер подивимося нижче.
Те, що було 25 років тому. Тут уже під лісом тільки
одна третина всієї площі. Кіз уже немає, а лосі є. Зелена
та голуба фарби вже блідніші. І так далі, і так далі. Пере
ходимо до третьої частини: картина повіту тепер. Зелена
фарба лежить де-не-де, але не суціль, а плямами; зникли
і лосі, і лебеді, і глухарі... Від колишніх виселків, хутірців,
скитів, млинів і сліду немає. Загалом, картина поступового
і безперечного виродження, якому, очевидно, лишається ще
якихось 10—15 років, щоб стати повним. Ви скажете, що
тут культурні впливи, що старе життя природно мусило
поступитися перед новим. Так, я розумію, коли б на
місці цих знищених лісів пролягли шосе, залізниці, коли б
тут були заводи, фабрики, школи — народ став би здоро
віший, багатший, розумніший, але ж тут нічого схожого!
У повіті ті самі болота, комарі, те саме бездоріжжя, бід
ність, тиф, дифтерит, пожежі... Тут ми маємо справу
з виродженням внаслідок непосильної боротьби за існу
вання; це виродження від косності, від темноти, від ціл
ковитої відсутності самосвідомості, коли змерзла, голодна,
хвора людина, щоб врятувати рештки життя, щоб збе
регти своїх дітей, інстинктивно, несвідомо хапається за
411

все, чим тільки можна заспокоїти голод, зігрітись, руйнує
все, не думаючи про завтрашній день... Зруйновано вже
майже все; але замість того не створено ще нічого. (Хо
лодно.) Я по обличчю бачу, що це вам нецікаво.
Олена Андріївна. Але я в цьому так мало ро
зумію...
Астров. І розуміти тут нема чого, просто нецікаво.
Олена Андріївна. Одверто кажучи, думки мої не
тим зайняті. Даруйте. Мені треба зробити вам маленький
допит, і я збентежена, не знаю, як почати.
Астров. Допит?
Олена Андріївна. Так, допит, але... досить не
винний. Сядьмо! (Сідають.) Справа стосується однієї мо
лодої особи. Ми будемо говорити, як чесні люди, як прия
телі, одверто. Поговоримо й забудемо, про що була мова.
Так?
Астров. Так.
Олена Андріївна. Справа стосується моєї пад
черки Соні. Вона вам подобається?
Астров. Так, я її поважаю.
Олена Андріївна. Вона вам подобається, як
жінка?
Астров (не зразу). Ні.
Олена Андріївна. Ще два-три слова — і кінець.
Ви нічого не помічали?
Астров. Нічого.
Олена Андріївна (бере його за руку). Ви не ко
хаєте її, по очах бачу... Вона страждає... Зрозумійте це і...
перестаньте тут бувати.
Астров ( підводиться ). Час мій уже минув... Та й
нема коли... (Знизавши плечима.) Коли мені? (Він зніяко
вілий.)

Олена Андріївна. Фу, яка неприємна розмова!
Я так хвилююсь, наче протягла на собі тисячу пудів. Ну,
слава богу, скінчили... Забудьмо, ніби не говорили зовсім,
і... і їдьте звідси. Ви розумна людина, зрозумієте...
(Пауза.) Я навіть почервоніла вся.
Астров. Коли б ви сказали місяць-два тому, то я,
може, ще подумав би, але тепер... (Знизує плечима.)
А якщо вона страждає, то, звичайно... Тільки одного не
розумію: навіщо вам здався цей допит? (Дивиться їй у
вічі і погрожує пальцем.) Ви — хитра!
Олена Андріївна. Що це значить?
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Астров (сміючись). Хитра! Припустімо, Соня страж
дає, я охоче допускаю, але навіщо цей ваш допит? (Не
даючи їй говорити, жваво.) Дозвольте, не робіть здиво
ваного обличчя, ви прекрасно знаєте, чому я буваю тут
щодня... Чому і заради кого буваю, це ви прекрасно
знаєте. Хижачок милий, не дивіться на мене так, я ста
рий горобець...
Олена Андріївна (не розуміючи). Хижачок?
Нічого не розумію.
Астров. Красивий, пухнастий тхорик... Вам потрібні
жертви! Ось я вже цілий місяць нічого не роблю, кинув
усе, жадібно шукаю вас — і це вам страшенно подобається,
страшенно... Ну, що ж? Я переможений, ви це знали й
без допиту. (Схрестивши руки і схиливши голову.) Підко
ряюсь. Нате, їжте!
Олена Андріївна. Ви збожеволіли!
Астров (сміється крізь зуби). Ви соромливі...
Олена Андріївна. О, я краща і вища, ніж ви
гадаєте! Клянусь вам! (Хоче піти.)
Астров (заступаючи їй дорогу.) Я сьогодні поїду,
бувати тут не буду, але... (бере її за руку, оглядається)
де ми будемо бачитись? Кажіть швидше: де? Сюди мо
жуть увійти, кажіть швидше... (Пристрасно.) Яка чудова,
розкішна... Один поцілунок... Мені поцілувати тільки ваше
ароматне волосся...
Олена Андріївна. Клянусь вам...
Астров (не даючи їй говорити). Навіщо клястись?
Не треба клястись. Не треба зайвих слів... О, яка гарна!
Які руки! (Цілує руки.)
Олена Андріївна. Та годі, нарешті... ідіть...
(Віднімає руки.) Ви забулись.
Астров. Кажіть же, кажіть, де ми завтра побачи
мось? (Бере її за талію.) Ти бачиш, це неминуче, нам треба
бачитись. (Цілує її; в цей час входить Войницький з бу
кетом троянд і зупиняється біля дверей.)
Олена Андріївна (не бачачи Войницького). По
щадіть... залиште мене... (Кладе Астрову голову на груди.)
Ні! (Хоче піти.)
Астров (притримуючи її за талію). Приїзди завтра

в лісництво... коло другої години. Так? Так? Ти приїдеш?
Олена Андріївна (побачивши Войницького).
Пустіть! (Дуже збентежена, відходить до вікна.) Це жах
ливо.
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Войницький (кладе
витирає хусткою

букет на стілець; хвилюючись,
обличчя і за комірцем.) Нічого... Так...

Нічого...
Астров (будируючи). Сьогодні, вельмишановний Іва
не Петровичу, погода непогана. Вранці було хмарно,
начебто на дощ, а тепер сонце. Кажучи одверто, осінь ви
пала прекрасна... і озимина нічого собі. (Згортає карто
граму в трубку.) Тільки от що: дні короткі стали...
(Виходить.)

Олена Андріївна (швидко підходить до Войницького). Ви постараєтесь, ви застосуєте весь ваш вплив,
щоб я і чоловік виїхали звідсіля сьогодні ж?! Чуєте? Сьо
годні ж!
Войницький (витираючи обличчя). Га? Ну, так...
добре... Я, Hélène, усе бачив, усе.
Олена Андріївна (нервово). Чуєте? Я мушу
виїхати звідси сьогодні ж!
Входять Серебряков, Соня, Телєгін і Марина.

Т е л є г і н. Я сам, ваше превосходительство, щось не
зовсім здоровий. От уже два дні хворію. Голова щось не
теє...
Серебряков. Де ж усі інші? Не люблю я цього
будинку. Якийсь лабіринт. Двадцять шість величезних
кімнат, розбредуться всі і нікого ніколи не знайдеш.
(Дзвонить.) Запросіть сюди Марію Василівну і Олену
Андріївну!
Олена Андріївна. Я тут.
Серебряков. Прошу, панове, сідати.
Соня (підходячи до Олени Андріївни, нетерпляче).
Що він сказав?
Олена Андріївна. Потім.
Соня. Ти тремтиш? Ти схвильована? (Допитливо
вдивляється в її обличчя.) Я розумію... Він сказав, що
вже більше не буватиме тут... Так? (Пауза.) Скажи: так?
Олена Андріївна ствердно киває головою.

Серебряков (до Т елєгіна). З нездоров’ям ще
можна миритися, сяк-так, але чого я не можу знести, так
це ладу сільського життя. У мене таке почуття, ніби я з
землі звалився на якусь чужу планету. Сідайте, панове,
прошу вас. Соню! (Соня не чує його, вона стоїть, сумо
вито похиливши голову ) Соню! (Пауза.) Не чує. (До Ма414

І ти, няню, сідай. (Няня сідає і в’яже панчоху.)
Прошу, панове. Повісьте, так би мовити, ваші вуха на цвях
уваги. (Сміється.)
Войницький (хвилюючись). Я, може, не потріб
ний? Можу піти?
Серебряков. Ні, ти тут потрібніший за всіх.
Войницький.. Що вам від мене треба?
Серебряков. Вам... Чого ж ти сердишся? (Пауза.)
Якщо я в чому винен перед тобою, то пробач, будь ласка.
Войницький. Облиш цей тон. Перейдемо до діла...
Що тобі треба?
рипи.)

Входить Марія

Василівна.

Серебряков. Ось і maman. Я починаю, панове.
(Пауза.) Я запросив вас, панове, щоб оголосити вам, що
до нас їде ревізор. А втім, годі жартувати. Справа сер
йозна. Я, панове, зібрав вас, щоб попросити у вас допо
моги й поради, і, знаючи звичайну вашу люб’язність, спо
діваюсь, що дістану їх. Людина я вчена, книжна і зав
жди був осторонь практичного життя. Обійтися без
вказівок обізнаних людей я не можу і прошу тебе, Іване
Петровичу, ось вас, Ілля Ілліч, вас, maman... Річ у тому,
що manet omnes una nox !, тобто всі ми під богом ходимо;
я старий, хворий і тому вважаю за своєчасне регулювати
свої майнові відносини остільки, оскільки вони стосуються
моєї родини. Життя моє вже закінчене, про себе я не ду
маю, але у мене молода дружина, донька-дівчина. (Пауза.)
Залишатись жити на селі неможливо для мене. Ми для
села не створені. Жити ж у місті на ті кошти, які ми ді
стаємо від цього маєтку, неможливо. Якщо продати, припу
стимо, ліс, то це захід екстраординарний, яким не можна
користуватись щороку. Треба вишукати такі заходи, які
гарантували б нам постійну, більш-менш певну цифру при
бутку. Я придумав один такий захід і маю честь пропону
вати його на ваше обміркування. Обминаючи деталі, ви
кладу його в загальних рисах. Наш маєток дає в серед
ньому розмірі не більше двох процентів. Я пропоную
продати його. Якщо виручені гроші ми переведемо в про
центні папери, то матимемо від чотирьох до п’яти процен
тів, і я вважаю, що буде навіть лишок у кілька тисяч, на
який ми зможемо купити у Фінляндії невелику дачу.
1 Усім нам лишається одна [і та сама] ніч.
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Войницький. Стривай... Мені здається, що мене
зраджує мій слух. Повтори, що ти сказав.
Серебряков. Гроші перевести в процентні папери
і на решту, що залишиться, купити дачу в Фінляндії.
Войницький. Не Фінляндія... Ти щось іще сказав.
Серебряков. Я пропоную продати маєток.
Войницький. Ось це саме. Ти продаси маєток, чу
дово, багата ідея... А куди накажеш подітися мені із ста
рою матір’ю і ось із Сонею?
Серебряков. Усе це своєчасно ми обміркуємо. Не
зразу ж.
Войницький. Стривай. Очевидно, досі у мене не
було ні каплі здорового глузду. Досі я з дурного розуму
вважав, що цей маєток належить Соні. Мій небіжчик
батько купив цей маєток у придане для моєї сестри. Досі
я був наївний, розумів закони не по-турецьки і вважав,
що маєток від сестри перейшов до Соні.
Серебряков. Так, маєток належить Соні. Хто спе
речається? Без Сониної згоди я не наважусь продати його.
До того ж я пропоную зробити це для Сониного блага.
Войницький. Цього не збагнути, не збагнути! Або
я збожеволів, або... або...
Марія Василівна. Жан, не супереч Олександрові.
Вір, він краще за нас знає, що добре і що погано.
Войницький. Ні, дайте мені води. (П’є воду.) Ка
жіть, що хочете, що хочете!
Серебряков. Я не розумію, чого ти хвилюєшся.
Я не кажу, що мій проект ідеальний. Якщо всі визнають
його непридатним, то я не буду наполягати. (Пауза.)
Т е л є г і н (зніяковіло). Я, ваше превосходительство,
почуваю до науки не тільки благоговіння, але й родинні
почуття. Брата мого Григорія Ілліча дружини брат, може,
звилите знати, Костянтин Трохимович Лакедемонов, був
магістром...
Войницький. Стривай, Вафля, ми про діло... Поче
кай, потім... (До Серебрякова.) Ось запитай ти у нього.
Цей маєток куплено в його дядька.
Серебряков. Ах, навіщо мені запитувати? Для
чого?
Войницький. Цей маєток було куплено на той час
за дев’яносто п’ять тисяч. Ба,тько заплатив тільки сімде
сят і лишилося боргу двадцять п’ять тисяч. Тепер слухай
те... Маєтку цього не було б куплено, якби я не відмовився
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від спадщини на користь • сестри, яку палко любив. Мало
того, я десять років працював, наче віл, і виплатив увесь
борг...
Серебряков. Я шкодую, що почав цю розмову.
Войницький. Маєток чистий від боргів і не роз
ладнаний тільки завдяки моїм особистим зусиллям. І ось,
коли я став старий, мене хочуть вигнати звідси в шию!
Серебряков. Я не розумію, чого ти домагаєшся!
Войницький. Двадцять п’ять років я управляв цим
маєтком, працював, висилав тобі гроші, як найсумлінніший
прикажчик, і за весь час ти жодного разу не подякував
мені. Весь час — і замолоду, і тепер — я одержував від тебе
платні п’ятсот карбованців на рік — злиденні гроші! — і ти
ні разу не здогадався прибавити мені хоч один карбо
ванець!
Серебряков. Іване Петровичу, та звідки ж я знав?
Я людина не практична і нічого не розумію. Ти міг би сам
прибавити собі, скільки завгодно.
Войницький. Навіщо я не крав? Чому ви всі не
зневажаєте мене за те, що я не крав? Це було б справед
ливо і тепер я не був би злидарем!
Марія Василівна (суворо). Жан!
Телєгін (хвилюючись). Ваню, голубчику, не треба,
не треба... я тремчу... Навіщо псувати хороші взаємини?
(Цілує його.) Не треба.
Войницький. Двадцять п’ять років я ось із цією
матір’ю, наче кріт, сидів у чотирьох стінах... Усі наші дум
ки і почуття належали тобі одному. Вдень ми говорили про
тебе, про твої роботи, пишалися тобою, з благоговінням ви
мовляли твоє ім’я; ночі ми марнували на те, що читали
журнали та книги, які я тепер глибоко зневажаю!
Телєгін. Не треба, Ваню, не треба... Не можу...
Серебряков (гнівно). Не розумію, що тобі по
трібно?
Войницький. Ти для нас був істотою вищого по
рядку, а твої статті ми знали напам’ять... Але тепер у мене
відкрились очі! Я все бачу! Пишеш ти про мистецтво, але
нічого не розумієш у мистецтві! Усі твої праці, які я лю
бив, не варті мідяка! Ти дурив нас!
Серебряков. Панове! Та втихомирте ж його, на
решті! Я піду!
Олена Андріївна. Іване Петровичу, я вимагаю,
щоб ви замовкли! Чуєте?

Вой н и цьк и й. Не замовкну! (Заступаючи Серебря
кову дорогу.) Стривай, я не закінчив! Ти згубив моє жит
тя! Я не жив, не жив! Через тебе я вбив, знищив найкращі
роки свого життя! Ти мій найлютіший ворог!
Т е л є г і н. Я не можу... не можу... Я піду... (Виходить
дуже схвильований.)

Серебряков. Чого ти хочеш від мене? І яке ти маєш
право говорити зо мною таким тоном? Нікчема! Якщо має
ток твій, то бери його, мені він не потрібний!
Олена Андріївна. Я цієї ж хвилини їду з цього
пекла! (Кричить.) Я не можу далі терпіти!
Войницький. Загинуло життя! Я талановитий, ро
зумний, сміливий... Коли б я жив нормально, то з мене
міг би вийти Шопенгауер, Достоєвський... Я зарапортував
ся! Я божеволію... Матінко, я в одчаї! Матінко!
Марія Василівна (суворо). Слухайся Олек
сандра!
Соня (стає перед нянею навколішки і пригортається
до неї). Нянечко! Нянечко!
Войницький. Матінко! Що мені робити? Не треба,
не говоріть! Я сам знаю, що мені робити! (До Серебря
кова.) Будеш ти мене пам’ятати! (Виходить у середні
Двері.)

Марія Василівна іде за ним.

Серебряков. Панове, що ж це таке, нарешті? За
беріть від мене цього божевільного! Не можу я жити з ним
під одним дахом! Живе тут (вказує на середні двері), май
же поруч зо мною... Нехай перебирається на село, у флігель,
або я переберуся звідси, але залишатися з ним в одному
домі я не можу...
Олена Андріївна (до чоловіка). Ми сьогодні
поїдемо звідси! Треба розпорядитися зразу ж.
Серебряков. Нікчемна людина!
Соня (стоячи навколішки, повертається до батька: нер
вово, крізь сльози.) Треба бути милосердним, тату! Я і
дядя Ваня такі нещасні! (Стримуючи одчай.) Треба бути
милосердним! Згадай, коли ти був молодший, дядя Ваня і
бабуся цілі ночі перекладали для тебе книги, переписували
твої папери... усі ночі, всі ночі! Я і дядя Ваня працювали
без спочинку, боялись витратити на себе копійку і все над
силали тобі... Ми не їли дурно хліба! Я кажу не те, не те я
кажу, але ти повинен зрозуміти нас, тату. Треба бути ми
лосердним!
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Ол єна Андріївна (схвильована, до чоловіка).
Олександре, ради бога, поговори з ним... Благаю.
Серебряков. Гаразд, я поговорю з ним... Я ні в
чому його не обвинувачую, я не серджусь, але, згодьтесь,
поведінка його щонайменше дивна. Будь ласка, я піду до
нього. (Виходить у середні двері.)
Олена Андріївна. Будь з ним лагідніший, заспо
кой його... (Іде за ним.)
Соня (пригортаючись до няні). Нянечко! Нянечко!
Марина. Нічого, дитинко. Погогочуть гусаки — і пе
рестануть... Погогочуть — і перестануть...
Соня. Нянечко!
Марина (гладить її по голові). Тремтиш, наче в мо
роз! Ну, ну, сирітко, бог милостивий. Липового чайку чи
малинки, воно й минеться... Не тужи, сирітко... (Дивля
чись на середні двері, з серцем.) Бач, розкричалися, гуса
ки, хай вам всячина!
За сценою постріл; чути, як скрикує Олена Андріївна; Соня
здригається.

Марина. У, бодай тебе!
Серебряков (вбігає, похитуючись від
Спиніть його! Спиніть! Він збожеволів!

переляку).

Олена Андріївна і Войницькіий борються в дверях.

Олена Андріївна (намагаючись відібрати у нього
револьвер). Віддайте! Віддайте, вам кажуть!
Войницький. Пустіть, Hélène! Пустіть мене! (Ви"
зводившись, вбігає і шукає очима Серебрякова.) Де він?
А, ось він! (Стріляє в нього.) Бац! (Пауза.) Не влучив?
Знову промахнувся?! (З гнівом.) А, чорт, чорт... чорт би
тебе взяв... (Б’є револьвером об підлогу і, знеможений, сідає
на стілець. Серебряков приголомшений; Олена Андріївна
притулилась до стінки, їй погано).

Олена Ан д р ії в н а. Відвезіть мене звідси! Від
везіть, убийте, але... я не можу тут лишатись, не можу!
Войницький (в одчаі). О, що я роблю! Що я
роблю!
Соня (тихо). Нянечко! Нянечко!

Завіса
27*
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ДІЯ ЧЕТВЕРТА
Кімната Івана Петровича; тут його спальня, тут же й контора
маєтку. Біля вікна великий стіл з прибутково-видатковими книгами
та паперами всякого роду, конторка, шафи, терези. Стіл менший для
Астрова; на цьому столі приладдя для малювання, фарби; поруч
папка. Клітка із шпаком. На стіні карта Африки, мабуть, нікому тут
не потрібна. Величезний диван, оббитий клейонкою. Ліворуч — двері,
що ведуть у покої; праворуч — двері в сіни; біля правих дверей
покладено постілку, щоб не набруднили мужики.— Осінній вечір.
Тиша.
Телєгін і Марина сидять одне проти одного і намотують вовну
для панчіх.

Телєгін. Ви швидше, Марино Тимофіївно, а то за
раз покличуть прощатися. Уже наказали коней подавати.
Марина (намагається мотати швидше). Небагато ли
шилося.
Телєгін. До Харкова виїздять. Там житимуть.
Марина. І краще.
Телєгін. Настрахалися... Олена Андріївна «жодної
години, каже, не бажаю жити тут... поїдьмо та поїдьмо...
Поживемо, каже, в Харкові, роздивимося і тоді по речі
надішлемо..,» Порожнем їдуть. Значить, Марино Тимо
фіївно, не судилось їм жити тут. Не судилося... Фатальне
приречення.
Марина. І краще. Допіру зняли гамір, стрілянину —
сором тільки!
Т е л є г і н. Еге, сюжет, достойний пензля Айвазов
ского.
Марина. Очі б мої не дивились. (Пауза.) Знову за
живемо, як було, по-старому. Вранці о восьмій годині чай,
о першій годині обід, увечері — сідати вечеряти; усе своїм
порядком, як у людей... по-християнськи. (Зітхаючи.)
Давно вже я, грішниця, локшини не їла.
Телєгін. Еге, давненько у нас локшини не готували.
(Пауза.) Давненько... Сьогодні вранці, Марино Тимофіїв
но, іду я селом, а крамар мені услід: «Ей, ти, нахлібнику!»
І так мені гірко стало!
Ма р и н а. А ти не зважай, батечку. Всі ми у бога на
хлібники. Як ти, як Соня, як Іван Петрович — ніхто без
діла не сидить, усі робимо! Усі... Де Соня?
Телєгін. У саду. З лікарем усе ходить, Івана Петро
вича шукає. Бояться, як би він на себе рук не наклав.
Марина. А де його пістолет?
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Телєгін
Марина

(пошепки). Я в
(посміхаючись).

погребі сховав!
Гріхи!

Входять з двору Войницький і

Астров.

Войницький. Залиш мене. (До Марини і Телєгіна.)
Ідіть звідси, залиште мене одного хоч на годинку! Я тер
піти не можу опіки.
Т е л є г і н. Ось зараз, Ваню. (Виходить навшпиньки.)
Ма р и н а. Гусак: го-го-го! (Збирає вовну і виходить.)
Войницький. Залиш мене!
Астров. З великим задоволенням, мені давно вже
треба їхати звідси, але, ще раз кажу, я не поїду, поки ти не
повернеш того, що взяв у мене.
Войницький. Я у тебе нічого не брав.
Астров. Серйозно кажу — не затримуй. Мені давно
вже час їхати.
Войницький. Нічого я у тебе не брав. (Обидва сі
дають.)

Астров. Так? Що ж, почекаю ще трохи, а потім,
пробач, доведеться вдатися до насильства. Зв’яжемо тебе і
обшукаємо. Кажу це цілком серйозно.
Войницький. Як хочеш. (Пауза.) Зробити таку
дурницю: стріляти двічі і жодного разу не влучити! Цього
я собі ніколи не прощу!
Астров. Забажалося стріляти, ну, і палив би в лоба
собі самому.
Войницький (знизавши плечима). Дивно. Я вчи
нив замах на вбивство, а мене не арештовують, не віддають
під суд. Значить, вважають мене за божевільного. (Злий
сміх.) Я — божевільний, а не божевільні ті, хто під машкарою професора, вченого мага, ховає свою бездарність, ту
пість, свою кричущу безсердечність. Не божевільні ті, хто
виходить заміж за старих і потім у всіх на очах обдурює
їх. Я бачив, бачив, як ти обіймав її!
Астров. Так, обіймав, а іобі ось. (Показує носа.)
Войницький (дивлячись на двері). Ні, божевільна
земля, яка ще тримає вас!
Астров. Ну, і нерозумно.
Войницький. Що ж, я — божевільний, не при ро
зумі, я маю право говорити нерозумні речі.
Астров. Стара вигадка. Ти не божевільний, а про
сто дивак. Блазень. Раніше і я кожного дивака вважав
за хворого, ненормального, а тепер я такої думки, що нор
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мальний стан людини — це бути диваком. Ти цілком нор
мальний.
Войницький (затуляє обличчя руками). Соромі
Коли б ти знав, як мені соромно! Це гостре почуття сорому
не може зрівнятися ні з яким болем. (З тугою,) Нестерп
но! (Схиляється на стіл,) Що мені робити? Що мені ро
бити?
Астров. Нічого.
Войницький. Дай мені чого-небудь! О, боже мій...
Мені 47 років; якщо, припустімо, я проживу до 60, то мені
лишається ще тринадцять. Довго! Як я проживу ці три
надцять років? Що робитиму, чим наповню їх? О, розу
мієш... (судорожно тисне Астрову руку) розумієш, коли б
можна було прожити решту життя як-небудь по-новому.
Прокинутися б у ясний, тихий ранок і відчути, що ти по
чав жити знову, що все минуле позабулося, розвіялось, як
дим. (Плаче,) Почати нове життя... Підкажи мені, як по
чати... з чого почати...
Астров (з прикрістю), Е, ну тебе! Яке ще там нове
життя! Наше становище, твоє і моє, безнадійне.
Войницький. Так?
Астров. Я певний цього.
Войницький. Дай мені чого-небудь... (Показуючи
на серце,) Пече тут.
Астров (кричить сердило). Годі! (Полагіднівши.) Ті,
хто житиме через сто, двісті років після нас і хто зневажа
тиме нас за те, що ми прожили своє життя так по-дурно
му і так без смаку,— ті, можливо, знайдуть засіб, як бути
щасливими, а ми... У нас з тобою тільки одна надія і є. На
дія, що коли ми будемо спочивати у своїх могилах, то
нас навідають привиддя, можливо, навіть приємні. (Зіт
хнувши,) Так, брат. У всьому повіті були тільки дві по
рядні, інтелігентні людини: я і ти. Але за якихось десять
років життя обивательське, життя презрение засмоктало
нас: воно своїми гнилими випарами отруїло нашу кров, і
ми стали такими ж пошляками, як усі. (Жваво.) Але
ти мені баки не забивай усе-таки. Ти віддай те, що взяв
у мене.
Войницький. Я у тебе нічого не брав.
Астров. Ти взяв у мене з дорожньої аптеки баночку
з морфієм. (Пауза.) Послухай, якщо тобі конче хочеться
позбавити себе життя, то йди до лісу і застрелись там.
Морфій же віддай, а то підуть розмови, здогади, поду
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мають, що це я тобі дав—3 мене ж досить і того, що мені
доведеться робити тобі розтин. Ти вважаєш, що це цікаво?
Входить

Соня.

Войницьк ий. Залиш мене.
Астров (до Соні). Софіє Олександрівно, ваш дядя
витяг з моєї аптеки баночку з морфієм і не віддає. Скажіть
йому, що це... не розумно, нарешті. Та й ніколи мені. Мені
час їхати.
Соня. Дядю Ваню, ти взяв морфій? (Пауза.)
Астров. Він узяв. Я цього певний.
Соня. Віддай. Нащо ти нас лякаєш? (Ніжно.) Дядю
Ваню, віддай! Я, може, нещасна не менш за тебе, та всетаки не впадаю в одчай. Я терплю і терпітиму, поки життя
моє не кінчиться саме собою... Терпи й ти. (Пауза.) Від
дай! (Цілує йому руки.) Любий, славний дядю, милий,
віддай! (Плаче.) Ти добрий, ти пожалієш нас і віддаси.
Терпи, дядю! Терпи!
Войницький (дістає з стола баночку і подає й
Астрову). На, візьми! (До Соні.) Але треба швидше пра
цювати, швидше робити що-небудь, а то не можу... не
можу...
Соня. Так, так, працювати. Як тільки проводимо на
ших, сядемо працювати... (Нервово перебирає на столі па
пери.) У нас усе занедбано.
Астров (кладе баночку в аптеку і затягує ремені).
Тепер можна й рушати.
Олена Андріївна (входить). Іване Петровичу, ви
тут? Ми зараз їдемо. Ідіть до Олександра, він хоче щось
сказати вам.
Соня. Іди, дядю Ваню. (Бере Войницького під руку.)
Ходімо. Тато і ти повинні помиритися. Це необхідно.
Соня і Войницький виходять.

Олена Андріївна. Я їду. (Подає Астрову руку.)
Прощайте!
Астров. Уже?
Олена Андріївна. Коней уже подали.
Астров. Прощайте.
Олена Андріївна. Сьогодні ви обіцяли мені, що
поїдете звідси.
Астров. Я пам’ятаю. Зараз їду. (Пауза.) Злякались?
(Бере її за руку.) Хіба це так страшно?
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Олена Андріївна. Так.
А с т р о в. А то лишилися б! Га? Завтра в лісництві...
Олена Андріївна. Ні... Вже вирішено... І тому
я дивлюсь на вас так сміливо, що вже вирішено їхати...
Я одно вас прошу: думайте про мене краще. Мені хочеться,
щоб ви мене поважали.
Астров. Е! (Жест нетерпіння.) Залиштесь, прошу
вас. Визнайте, робити вам на цьому світі нема чого, мети
життя у вас ніякої, заповнити вам свою увагу нічим, і, рано
чи пізно, все одно піддастесь почуттю,— це неминуче. Так
уже краще це не в Харкові і не де-небудь у Курську, а
тут, на лоні природи... Поетично, принаймні, навіть осінь
красива... Тут є лісництво, напівзруйновані садиби, як у
Тургенева...
Олена Андріївна. Який ви смішний... Я сердита
на вас, але все-таки... згадуватиму про вас із приємністю.
Ви цікава, оригінальна людина. Більше ми з вами вже ні
коли не побачимось, а тому—навіщо таїти? Я навіть захо
пилась вами трохи. Ну, давайте потиснемо одне одному
руки і розійдемося друзями. Не згадуйте лихом.
Астров (потиснув руку). Так, їдьте звідси... (Розду
муючи.) Ніби ви й хороша, душевна людина, але ніби й
щось дивне в усій вашій істоті. Ось ви приїхали сюди з
чоловіком, і всі, хто тут працював, копошився, створював
щось, мусили покидати свої справи і все літо цікавитися
тільки подагрою вашого чоловіка і вами. Обоє — він і ви —
заразили всіх нас вашим неробством. Я захопився, цілий
місяць нічого не робив, а в цей час люди хворіли, в лісах
моїх, лісових заростях, мужики пасли свою худобу... Отже,
куди б не ступили ви і ваш чоловік, усюди ви вносите руй
націю... Я жартую, звичайно, але все ж... дивно, і я впевне
ний, що коли б ви залишились, то спустошення сталося б
величезне. І я б загинув, та й вам би... не вціліти. Ну, їдьте
звідси. Finita la comedia! h
Олена Андріївна (бере з його стола олівець і
швидко ховає). Цей олівець я беру собі на згадку.
Астров. Якось дивно... Були знайомі і раптом чо
мусь... ніколи вже більше не побачимось. Так і все на світі...
Поки тут нікого немає, поки дядя Баня не увійшов з буке
том, дозвольте мені... поцілувати вас... На прощання... Так?
(Цілує іі в іцоку.) Ну, от... і прекрасно.
1 Комед і я закінчилас я!
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Андріївна. Бажаю вам усього кращого.
(Оглянувшись.) Хоч би там що, раз у житті! (Обіймає

Олена

його рвучко, і обоє одразу ж швидко відходять
одного.) Треба їхати.

одне

від

Астров. їдьте швидше. Якщо коней подано, то ру
шайте.
Олена Андріївна. Сюди йдуть, здається. (Обоє
прислухаються.)

Астров. Finita!
Входять

Серебряков, Войницький, .Марія
лівна з книгою, Телєгін і Соня.

Васи

Серебряков (до Войницького). Хто про давнє по
м’яне, того лихе не ¡мине. Після того, що сталось, у ці
кілька годин я так багато пережив і стільки передумав, що,
здається, міг би написати в науку нащадкам цілий трактат
про те, як треба жити. Я охоче приймаю твої пробачення і
сам прошу пробачити мені. Прощай! (Цілується з Вой~
ницьким тричі.)

Войницький. Ти акуратно одержуватимеш те саме,
що одержував і раніше. Все буде по-старому.
Олена Андріївна обіймає Соню.

Серебряков (цілує руку в Марії Василівни).
Maman...
Марія Василівна (цілуючи його). Олександре,
зніміться знову і вишліть мені вашу фотографію. Ви знаєте,
який ви мені дорогий.
Телєгін. Прощавайте, ваше превосходительство! Нас
не забувайте!
Серебряков (поцілувавши дочку). Прощай... Усі
прощайте! (Подаючи руку Астрову.) Дякую вам за приєм
не товариство... Я поважаю ваш напрям думок, ваші за
хоплення, поривання, але дозвольте старому внести в мій
прощальний привіт тільки одне зауваження: треба, панове,
діло робити! Треба діло робити! (Загальний уклін.) На все
добре! (Виходить; за ним ідуть Марія Василівна і Соня.)
Войницький (міцно цілує руку в Олени Андріївни).
Прощайте... Простіть... Ніколи вже більше не побачимось.
Олена Андріївна (розчулена.) Прощайте, голуб
чику. (Цілує його в голову і виходить.)
Астров (до Телєгіна). Скажи там, Вафля, щоб заод
но, до речі, подавали і мені коней.
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Т ел є г і н. Слухаю, голубе. (Виходить.)
Залишаються тільки Астров і Войницький.

Астров (прибирає з стола фарби і ховає іх у чемо
дан). Що ж ти не йдеш проводити?
Войницьк ий. Нехай їдуть, а я... я не можу. Мені
важко. Треба швидше до чогось узятися... Працювати,
працювати! (Копається в паперах на столі.)
Пауза; чути бубонці.

Астров. Поїхали. Професор радий, мабуть. Його те
пер сюди ї калачем не заманиш.
Марина (входить). Поїхали. (Сідає в крісло і в'яже
панчоху.)

Соня (входить). Поїхали. (Витирає очі.) Дай боже
щасливо. (До дяді.) Ну, дядю Ваню, давай робити щонебудь.
Войницький. Працювати, працювати...
Соня. Давно, давно вже ми не сиділи разом за цим
столом. (Запалює на столі лампу.) Чорнила, здається, не
має... (Бере чорнильницю, іде до шафи і наливає чорнила.)
А мені сумно, що вони поїхали.
Марія Василівна (повільно входить). Поїхали!
(Сідає і заглиблюється в читання.)

Соня (сідає до столу і перегортає конторську книгу).
Напишемо, дядю Ваню, перш за все рахунки. У нас стра
шенно занедбано. Сьогодні знову надсилали по рахунок.
Пиши. Ти пиши один рахунок, я — другий.
Войницький (пише). «Рахунок... панові...» (Обоє
пишуть мовчки.)

Марина (позіхає). Спатоньки захотілося...
Астров. Тиша. Пера риплять, цвіркун кричить. Теп
ло, затишно... Не хочеться їхати звідси. (Чути бубонці.)
Ось подають коней... Лишається, отже, попрощатися з
вами, друзі мої, попрощатися з своїм столом і — гайда!
(Укладає картограми в папку.)

Мар и н а. І чого заметушився? Сидів би.
Астров. Не можна.
Войницький (пише). «І старого боргу лишилося
два сімдесят п’ять...»
Входить

робітник.

Робітник, Михайле Львовичу, коней подано.
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Астров. Чув. (Подає йому аптечку, чемодан та пап
ку.) Ось, візьми це. Дивись, щоб не зім’яти папку...
Робітник. Добре. (Виходить.)
Астров. Ну от... (Іде прощатись.)
Соня. Коли ж ми побачимось?
Астров. Не раніш як улітку, мабуть. Узимку навряд...
Само собою, як трапиться іцо, то дайте знати — приїду.
(Потискує руки.) Спасибі за хліб, за сіль, за ласку... одним
словом, за все. (Іде до няні і цілує її в голову.) Прощавай,
стара.
м арина. Так і поїдеш без чаю?
Астров. Не хочу, нянько.
Марина. Може, горілочки вип’єш?
Астров (нерішуче). Та мабуть...
Марина виходить.

Астров (після паузи). Мій підпряжний щось за
шкутильгав. Учора ще помітив, коли Петрушка водив на
пувати.
Войницький. Перекувати треба.
Астров. Доведеться в Рождественному заїхати до ко
валя. Не минути. (Підходить до карти Африки і дивиться
на неї.) А, мабуть, у цій самій Африці тепер спека —
страшна річ!
Войницький. Так, напевно.
Марина (повертається з підносом, на якому чарка
горілки і шматок хліба). Пий.
Астров п’є горілку.

Марина. На здоров’я, голубе. (Низько вклоняється.)
А ти б хлібцем закусив.
Астров. Ні, я й так... А тепер — на все добре! (До
Марини.) Не проводь мене, нянько. Не треба.
Він виходить;

Соня іде за ним із свічкою, щоб
Марина сідає у своє крісло.

проводити його;

Войницький (пише). «2-го лютого олії 20 фунтів...
16-го лютого знову олії 20 фунтів... Гречаної крупи...»
(Пауза.)
Чути бубонці.

Марина. Поїхав.
Пауза.

Соня (повертається,

ставить свічку на стіл).
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Поїхав...

Войницький (підрахував на рахівниці
Усього... п’ятнадцять... двадцять п ять...

і записує).

Соня сідає і пише.

Марина (позіхає). Ох, гріхи наші...
Т е л є г і н входить навшпиньки, сідає коло дверей і тихо настроює
гітару.

Войницький (до Соні, провівши рукою по її во
лоссю). Дитинко моя, як мені важко! О, якби ти знала, як
мені важко!
Соня. Нічого не вдієш, треба жити! (Пауза.) Ми,
дядю Ваню, будемо жити. Проживемо довгу, довгу низку
днів, довгих вечорів; будемо терпеливо зносити випробу
вання, які пошле нам доля; будемо працювати для інших і
тепер, і на старість, не знаючи спокою, а коли прийде наша
година, ми покірно вмремо і там за гробом ми скажемо, що
ми страждали, що ми плакали, що нам було гірко, і бог
змилується над нами, і ми з тобою, дядю, любий дядю,
побачимо життя світле, чудове, красиве, ми зрадіємо і на
теперішні наші нещастя оглянемося з милуванням, з усміш
кою — і відпочинемо. Я вірую, дядю, вірую гаряче, при
страсно... (Стає перед ним навколішки і кладе голову на
його руки; стомленим голосом.) Ми відпочинемо!
Телєгін тихо грає на гітарі.

Соня. Ми відпочинемо! Ми почуємо ангелів, ми по
бачимо все небо в алмазах, ми побачимо, як усе зло земне,
усі наші страждання потонуть у милосерді, що наповнить
собою весь світ, і наше життя стане тихим, ніжним, со
лодким, як ласка. Я вірую, вірую... (Витирає йому хусткою
сльози.) Бідний, бідний дядю Ваню, ти плачеш... (Крізь
сльози). Ти не знав у своєму житті радощів, та почекай,
дядю Ваню, почекай... Ми відпочинемо... (Обіймає його.)
Ми відпочинемо!
Калатає сторож.

Телєгін тихо награє; Марія Василівна пише на полях брошури;
Марина в’яже панчоху.

Соня. Ми відпочинемо!

Завіса
1897

повільно

опускається

