
ОКОВИ  ДЛЯ ЧЕХОВА 
 
 

Драма на дві дії 
 
 
 

ДІЙОВІ ОСОБИ 
 
Антон Чехов – російський письменник.  
Павло Єгорович Чехов – його батько. 
Євгенія Яківна Чехова – мати. 
Маша – сестра. 
Микола, Михайло, Іван – брати Чехова. 
Ліка  (Лідія Стахіївна Мізінова) – подруга Маші. 
Софія Кравченко – служниця Лінтваревих. 
Генерал Кононович – начальник острова Сахалін. 
Доктор – колишній молодший лікар 
Александровського лазарету. 
Бєлий – начальник Корсаківського округу. 
Хоменко – каторжник. 
Офіцери і чиновники. 
Каторжанки. 

 
Події відбуваються в 1889-1890 роках  під Сумами на 

Україні, в Москві  
і на острові Сахалін. 

 
 



 

- 2 - 

ДІЯ ПЕРША 
 

Сцена 1 
Україна. Помістя Лінтваревих біля Сум на березі Псла. 1889 
рік. У кімнаті сидить молодий хворий художник  і щось малює, 
покашлюючи. Це брат Чехова Микола Павлович. Заходить 
молода і дуже вродлива служниця зі склянкою молока. Це 
Софія . 

Софія. Паночку, я принесла вам тепленького молока – 
кажуть, воно дуже допомагає. 

Художник (беручи склянку). Спасибі, Софіє. Ось 
вилікуюсь і намалюю твій портрет. 

Софія. Таке скажете... Який з мужички портрет! Ви 
нашу пані намалюйте.  

Художник. Портрет пані я вже намалював. А тепер хочу 
намалювати твій. 

Софія (подумала трохи). А що, паночку, – намалюйте! 
Я його своєму Петрові на Сахалін пошлю, а потім, як 
зароблю грошей, то й сама до нього поїду... 

Художник. Куди тобі, Софіє, їхати на ту каторгу – там 
навіть чоловікам важко! 

Софія. А таки поїду! Бо мені і тут каторга без Петра. 
Боже-боже, і нащо він кидався на того охвицера з 
кулаками...  

Художник. На офіцера, з кулаками – негарно... Та й не 
варто було... 

Софія. Еге, коли ж той охвицер до мене приставав! 
Чоловік же повинен був заступитися за свою дружину... 

Художник. Ну, тоді – варто... А знаєш, Софіє, давай я 
зараз тебе намалюю! А ти пошлеш цей малюнок своєму 
Петрові! (Силоміць садить її на стілець). Сідай, сідай! 
Тільки голову тримай вище! (Бере в руки альбом). 

Софія. Ото мені буде соромно, як пані побачить, що я 
сиджу без діла...  

Художник (уже й малює її). Я скажу, що це я тебе 
попросив мені позувати. А ти тим часом заспівай, Софіє. Ти 
ж так гарно співаєш...  

Софія. Та якої ж я вам, паночку, заспіваю? Я ж знаю 
тільки українські пісні... 

Художник. Та я українську мову розумію, Софіє! Ми 
росли в Таганрозі і навіть українські п’єси ставили з братом 
Антоном! Ось він прийде і підтвердить, що я не брешу. 

Софія. Я вірю вам, паночку. Та співаються мені зараз 



 

- 3 - 

тільки невеселі пісні... 
Художник. Заспівай хоч невеселої, Софіє. У вас дуже 

гарні пісні і дівчата, навіть коли вони невеселі. 
Софія (співає). 

Ой, горе тій чайці, чаєчці-небозі,    
що вивела чаєнят при самій дорозі... 

(Замовкла і заплакала). 
Художник. Ось бачиш, Софіє, я усе й зрозумів. Це на 

російську дуже легко перекладається: “Ох, горе той чайке, 
выведшей в тревоге своих деток-чаёнышей у самой 
дороги...”. 

Софія. Схоже, але це вже не те... 
Художник. Певно, що не те! Те, що вийшло з душі, 

важко перекласти на іншу мову... (Показує свій малюнок). 
А портрет схожий? 

Софія (захоплено). Дуже схожий! Як вам це вдається, 
паночку?! 

Художник. А як тобі вдається так гарно співати? 
Софія. Не знаю. 
Художник (сумно). І я не знаю... Візьми цей портрет – 

пошли своєму Петрові. Але сама не їдь на той Сахалін. 
Софія (беручи портрет). Спасибі, паночку! Це така 

радість буде Петрові! Хоча – яка там радість, на каторзі...   
У цей час заходить Чехов. 

Чехов. Ти так гарно співала, Софіє, що ми в саду аж 
заслухалися всі.  

Софія (показує портрет). А паночок мене дуже гарно 
намалювали!  

Чехов. О, цей паночок навіть храм Христа Спасителя у 
Москві розписував – з нього буде великий художник. 

Художник (кашляючи). Якщо він не помре від сухот...  
Чехов (поклав йому руку на плече). Дасть Бог – усе буде 

добре, Колю. (Теж зайшовся кашлем). 
 

Сцена 2 
Через рік. Москва. Квартира Чехових. У кімнаті Маша і мати – 
Євгенія Яківна. 

Мати (зажурено). Антон таки збирається їхати на той 
Сахалін... 

Маша. Мамо, йому треба. 
Мати. Йому берегтися треба, Машо! Від хворого Колі 

він місяцями не відходив, а сам з кашлем – у холодний 
Сибір! 



 

- 4 - 

Маша. Він каже, що йому вже легше. 
Мати. Щоб поїхати, він що завгодно скаже... А нащо 

воно йому здалось? Хіба йому вдома погано? По журналах 
його друкують, водевілі ставлять, книжки видають, Ліка в 
нього закохана, а він затявся – на Сахалін і на Сахалін! До 
каторжників йому закортіло! Сам собі заслання придумав! 
Поговори з ним, Машо. Може, хоч тебе він послухає – ти ж 
знаєш, як він тебе любить... 

Маша. Мамо, він і вас дуже любить!  
Мати. Любить, а не слухає... А мені треба, щоб любив і 

слухав... Поговори з ним, Машо... 
Маша. Я спробую, мамо, але це навряд чи поможе – ви 

ж знаєте його вдачу... 
Мати. Я знаю, що він доглядав хворого на сухоти Колю 

аж до його смерті, хоч у нього самого вже було 
кровохаркання! А тепер він з кашлем збирається у Сибір! 

Маша. Мамо, він же їде досліджувати життя на 
Сахаліні, а не відбувати каторгу. 

Мати. Проїхати через весь холодний Сибір з кашлем – 
це вже більшої каторги і не треба! 

Маша. Я кажу йому те саме. Але ж він нікого навіть 
слухати не хоче... 

Мати (благально). Поговори з ним ще раз, Машо, я 
дуже тебе прошу. 

Маша. А як він не послухає? 
Мати. Ну, тоді будемо збирати Антошу в дорогу... Он 

він іде – я вийду, щоб вам не заважати... (Швиденько 
виходить). 
 

Сцена 3 
До кімнати, читаючи на ходу якісь листи, заходить Антон 
Чехов. 

Маша. І що тобі пишуть, Антоне? 
Чехов (трохи дражливо). Та наче позмовлялися всі: і 

Суворін, і Лінтвареви – усі в один голос:” Нащо вам той 
Сахалін?” та “Нащо вам той Сахалін?” (Кинув листи на 
стіл). Ніхто мене не розуміє! Ніхто! 

Маша (делікатно). Антоне, всі турбуються про твоє 
здоров’я... У тебе вже було кровохаркання і майже не 
припиняється кашель – куди тобі їхати в ту холоднечу?! 

Чехов. Я здоровий! Я зовсім здоровий! Це я, як лікар, 
тобі кажу! 

Маша. Хороший лікар, який сам себе вислухати не 
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може, а іншим лікарям зробити цього не дає... 
Чехов. Нема їм чого мене слухати, якщо я здоровий! 
Маша. Антоне, кровохаркання – це серйозно... 
Чехов. Ти хочеш сказати, що в мене сухоти? Так, Коля 

торік помер саме від сухот. І наша двоюрідна сестра Ліза 
теж від них ще раніше померла. Але це не означає, що в 
мене те саме! 

Маша. Звичайно, не означає! Нема в тебе ніяких сухот! 
Але в тебе є кашель... 

Чехов. Машо, у мене є кашель, але досвіду в мене нема! 
А який я письменник без досвіду? Що може сказати людям 
белетрист, який зовсім не знає життя?! 

Маша. Антоне, ти стільки вже написав! Як це ти не 
знаєш життя? 

Чехов. Не знаю, Машо, не знаю! І я не боюся в цьому 
зізнатися ні собі, ні тобі, ні комусь іншому! Я про це кілька 
місяців тому навіть Суворіну написав... Я написав багато 
нарисів, фейлетонів, водевілів, нудних історій, списав пуди 
паперу – і при тому всьому жодного рядка, який в моїх 
очах мав би серйозне літературне значення. Була маса 
форсованої роботи, але не було жодної хвилини серйозної 
праці! Мені хочеться сховатися куди-небудь і зайнятись 
серйозною, кропіткою працею. Мені треба вчитися, вчити 
все з самого початку, бо я як літератор цілковитий невіглас! 
Мені треба писати добросовісно, з почуттям, з толком, 
писати не по п’ять аркушів у місяць, а по одному аркушу у 
п’ять місяців! Треба піти з дому, треба почати жити за 700-
900 рублів у рік, а не за 3-4 тисячі, як тепер! 

Маша. Я пам’ятаю, як ти мені одного разу написав, що 
легені твої не хриплять, але хрипить совість, що ти нічого 
не робиш і б’єш байдики... 

Чехов. Так, у мене хрипить совість! І, щоб вона в мене 
не хрипіла, я мушу поїхати в те пекло і написати про тих 
нещасних людей! З книжок, які я прочитав про каторгу, 
видно, що ми згноїли у тюрмах мільйони людей, згноїли 
даремно, не роздумуючи, по-варварськи; ми ганяли людей 
в холоднечу в кайданах десятки тисяч верст, заражали 
сифілісом, розбещували, розмножували злочинців і все це 
звалювали на тюремних червононосих наглядачів. Тепер 
вся освічена Європа знає, що винні не наглядачі, а всі ми! 

Маша (сумно). Тебе відговорити неможливо... 
Чехов. Неможливо, Машо. Неможливо. По-перше, я 
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повинен спішити і устигнути зробити щось важливе, якщо 
цей кашель – це початок сухот. А по-друге, я вже серйозно 
розкрутив цей маховик – оголосив про свій намір друзям, 
звернувся до начальника Головного тюремного управління 
Галкіна-Враського з письмовим проханням посприяти мені 
в цій поїздці. Тепер мені ходу назад просто нема. 

Маша. Про твою поїздку на Сахалін знають уже навіть 
наші друзі на Україні... Я сьогодні одержала від 
Лінтваревих схвильованого листа... 

Чехов (кивнув на листи на столі). Так я ж оце теж! Вони 
ще раніше запрошували мене провести літо на їхній садибі. 
Але я в Суми зараз їхати не можу – там помер наш Коля. І 
ті спогади для мене ще дуже болючі... 

Маша (показала свого листа). Вони пишуть, що якщо 
тебе не вдасться відговорити від цієї поїздки і ти все-таки 
попадеш на Сахалін, то щоб ти дізнався про долю їхньої 
служниці Софії Кравченко, яка поїхала на каторгу до свого 
засудженого чоловіка... 

Чехов. Мені вони теж про це написали. Я пам’ятаю ту 
Софію – така вже красуня була! А як гарно пісень 
українських співала! 

Маша. Тепер їй, мабуть, не до пісень... 
Чехов. Мабуть, не до пісень... Але як це благородно з її 

боку – поїхати до засудженого чоловіка! Ліка за мною не 
поїхала б... 

Маша. Ось я її зараз позву – і ти її запитаєш. 
Чехов. Ет, наобіцяти можна що завгодно! Люди часто 

б’ють себе в груди і заявляють, що заради ближнього 
кинуться у воду і в вогонь, а як трапиться біда – нікого 
догукатись не можна... 

Маша. Ліка заради тебе кинеться куди завгодно! 
Чехов. Тоді я попрошу її кинутись з вилами на пана 

Лаврова, який у березневій книжці “Русской мысли” 
зарахував мене до “жерців безпринципного писання”... 

Маша. Вона це зробить, можеш не сумніватись! 
Чехов. Тоді я її про це просити не буду, бо вона тоді 

справді на каторгу попаде. (Кашлянув). Машо, принеси 
мені чаю, будь ласка. 

Маша. Я попрошу це зробити нашу гостю, якщо ти не 
проти... 

Чехов. Ні, я не проти. Тільки нехай хоч вона мене за той 
Сахалін не пиляє. Ви наче змовилися всі! 
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Маша. Антоне, ніхто тебе не пиляє. І ніхто не 
змовлявся. І ти це знаєш. Просто твоє рішення стало для 
всіх таким несподіваним і шокуючим, що ніхто про щось 
інше і говорити не може. 

Чехов. Так, здорово я вас усіх заінтригував! 
Маша. Ти нас не так заінтригував, як налякав своїм 

рішенням... 
Чехов (обняв сестру). Машо, не кажи нікому, але я і сам 

уже трохи боюся – холодний Сибір, тайга, ведмеді, 
каторжники... Від однієї думки стає моторошно... 

Маша. Не бійся – в тебе ж є револьвер! 
Чехов. Це правда – я їх з переляку усіх там перестріляю. 

(Засміявся). 
Маша (побачила, що він жартує). Ти невиправний, 

Антоне! 
Чехов. Тому я і засилаю себе на каторгу. Дайте мені хоч 

чаю ще на дорогу... 
Маша, хитаючи головою, виходить. Чехов сідає за стіл і 
дочитує листи. 

 
Сцена 4 

Заходить Ліка зі склянкою чаю. Це – молода і дуже вродлива 
вчителька. 

Ліка. Ви просили чаю, Антоне... (Подає йому склянку).  
Чехов (беручи). Спасибі, Ліко. (Ледь не випустив 

склянку). Боже, який він гарячий! 
Ліка. Вам треба добре зігрітись перед тими сибірськими 

холодами... 
Чехов (дмухаючи то на склянку, то на руки). Зігрітись, 

Ліко, але ж не обпектись! 
Ліка. Якби я могла, то я б вас навіть ошпарила, тільки б 

туди не пустити... 
Чехов. Ви вже давно мене “ошпарили”, Ліко, але їхати 

мені треба. 
Ліка. Значить, не так сильно я вас “ошпарила”, якщо ви 

міняєте мене на холодний Сахалін... 
Чехов. Навпаки! Чим сильніше ошпарюєшся, тим 

більше льоду треба прикладати! 
Ліка. А без льоду не можна обійтись? 
Чехов. Не можна. 
Ліка. А як же я? 
Чехов. Ліко, жінки часто захоплюються письменниками. 

Я це знаю, бо не раз відчував їхні захоплені погляди на 
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собі. Але я знаю і те, що жінка захоплюється письменником 
тоді, коли він – особистість, а не посередній белетрист. 

Ліка. Це правда. 
Чехов. Ось бачите! А я відчуваю, що останнім часом 

стаю посереднім белетристом. Мені бракує змужнілості. 
Інколи я взагалі відчуваю себе кімнатним цуциком. Ви 
закохалися б у кімнатного цуцика? Ні! Вам потрібен 
уссурійський тигр! (Усміхнувся і додав). З якого ви потім 
зробите... кімнатного цуцика! 

Ліка. Як же, з вас зробиш... 
Чехов. Якщо я не поїду на Сахалін, не загартую там тіло 

і душу, то я тим цуциком і сам стану! 
Ліка. Я буду чекати вас, Антоне... 
Чехов. Я знаю, Ліко, що ви будете мене чекати. Але я 

знаю і те, що ви навряд чи мене дочекаєтесь... 
Ліка. Чому? 
Чехов. Тому що “сердце красавицы склонно к измене...”. 
Ліка. “И к перемене...”. 
Чехов (усміхнувся). “И к перемене”!  
Ліка. А ви хіба не за переміною їдете в Сибір? 
Чехов. Я їду туди за досвідом, Ліко. За справжнім 

досвідом, якого тут навіть близько нема. 
Ліка. А ви не боїтесь, що у мене тим часом можуть 

справді з’явитись поклонники? 
Чехов. Не боюсь. Коли я повернусь, то усіх їх з 

револьвера перестріляю! 
Ліка. Маша казала, що ви грозились перестріляти в 

Сибіру усіх, хто на вас нападе. Тепер ви погрожуєте 
перестріляти усіх моїх поклонників. Хто ж тоді 
залишиться? (Подивилась на нього лукаво). 

Чехов (гордо). Тільки ми удвох! 
Ліка. Що ми, Антоне, будемо удвох робити, якщо ви 

уникаєте подружніх уз? 
Чехов (уже серйозніше). Подружні узи, Ліко, дуже часто 

перетворюються в окови. А я боюся оков. 
Ліка. Якби ви їх боялись, то не їхали б на каторгу, де 

стільки закованих людей! 
Чехов (зітхнув). Ті окови будуть на інших, а не на мені... 
Ліка. Не обманюйтесь, Антоне. Я знаю вашу вразливу 

душу – уже через два дні усі ті чужі окови стануть вашими! 
Чехов. Вони вже всі мої... Але досить про це – пора 

збиратись в дорогу. 
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Сцена 5 

Перекрутилася сцена, і ось уже рідні Чехова збирають його у 
далеку дорогу... Антон Павлович стоїть біля столу і складає 
свої документи, гроші, ховає револьвер. До кімнати заходить 
молодший брат Чехова Михайло з великим чемоданом, схожим 
на сундук. 

Михайло. Антоне, поглянь, якого чемодана я тобі 
купив! Сюди пів-Сахаліна влізе! 

Чехов (поглянув на чемодан). Точніше – пів-Москви! 
Михайло. А ще я купив тобі великі чоботи – їх зараз 

батько дьогтем мастить. Дешеві, але з доброї шкіри. І 
основне – великі! Намотаєш онуч – ніякий мороз не буде 
страшний! 

Чехов. Спасибі, Михайле. Іван ще не повернувся? 
Михайло.  Звідки? 
Чехов. Я послав його по шкіряне пальто, яке відклав для 

себе у лавці. Воно на хутрі, так що буде добре і од вітру, і 
од дощу, щоб не мочити кожушок. 

Михайло. Це ти гарно придумав. Тобі вдягатись треба 
якомога тепліше... 

Чехов. Тільки хоч ти не почни зараз говорити про мій 
кашель!  

Михайло. Мовчу, мовчу! (По якійсь паузі). А ти вночі 
дуже кашляв... 

Чехов. Не подумай сказати мамі, бо дістану револьвера 
й застрелю!  

Михайло. Ти його хоч не забудь, бо як вискочить у тайзі 
на тебе ведмідь, то будеш “Русской мыслью” од нього 
одбиватись! 

Чехов. Я йому як почитаю, що там про мене написали як 
про “жерця безпринципного писання”, то він мене, такого 
“безпринципного”, навіть чіпати не буде... 

Михайло. Тебе дуже це зачепило? 
Чехов. Дуже, Михайле. Нема нічого образливішого для 

письменника, ніж звинувачення у відсутності принципів. 
Якщо у нього немає принципів, то він взагалі вже ніщо... А 
я – не ніщо! І я їм це ще не раз докажу!  

Михайло. Бережися у тій тайзі, Антоне. І кожному 
ведмедеві своїх принципів не доказуй. 

Чехов. З ведмедями я порозуміюся. З тваринами іноді 
легше порозумітися, ніж з людьми... 

Михайло. Ти так говориш, Антоне, наче все життя вже 
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прожив, і все бачив, і все знаєш. Я поруч з тобою 
почуваюся ще зовсім хлопчиськом... 

Чехов. Це називається “рання зрілість”, Михайле. Це 
дуже добре для письменника. Але водночас це і погано. Бо 
чим скоріше плід дозріває, тим скоріше він падає. 

Михайло. І чогось тобі захотілось упасти саме на мерзлу 
землю... 

Чехов. Та не збираюсь я нікуди падати в тридцять років! 
Навпаки – я буду набиратися соків і рости! Я проїдусь 
Сибіром, подихаю свіжим повітрям, нап’юся шоломом з 
Волги і Єнісею, виперу штани в Тихому океані! До речі, де 
мої другі штани? І де взагалі всі мої речі? Чого я ще в 
Москві, якщо вже повинен бути у Ярославлі і сідати на 
пароплав! (Гукає). Рідні мої і близькі! Збирайте мене вже 
нарешті, бо я на каторгу запізнюсь! 

До кімнати швидко заходять рідні Чехова з його одягом і 
речами. Брат Іван несе шкіряне пальто, мати – кожушок, 
батько – чоботи, сестра Маша – сорочки, Ліка – теплі 
рукавиці. 

Батько. Антоне, чоботи в тебе, як у купця! Здоровий 
зноси і здоровий вертайся! 

Мати. Хай тобі там буде тепло, Антошо... (Віддає йому 
кожушок).  

Маша. І щоб ти завжди був у чистій сорочці. (Пакує 
сорочки в чемодан).  

Іван. А це пальто хай захистить тебе од вітру і  дощу! 
Ліка (подає йому рукавиці). Бережіть свої руки, Антоне, 

– вам ще багато творів треба написати. 
Чехов. Поки що я обіцяю писати вам з дороги тільки 

гарні і великі листи. 
Маша. А папером ти запасся? 
Чехов. Аякже! 
Батько. А револьвера не забув? 
Чехов. Тримаю за пазухою. (Приклав руку до грудей).  
Мати. Боже мій, він тримає холодне залізо за пазухою! 
Чехов. Мамо, я там тримаю і гроші. А ви ж знаєте, що 

гроші гріють душу. Так що не переживайте – 
температурний баланс буде у нормі.  

Іван. Не згуби грошей і не дай, щоб якісь каторжники їх 
у тебе  одібрали. 

Чехов. Я буду відстрілюватись до останнього патрона. 
(Побачив, що мати хреститься). Мамо, не хвилюйтесь – я 
люблю спалахи тільки тоді, коли фотографуюсь. До речі, я 
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замовив фотографа, щоб зробити фото на згадку! (Починає 
всіх розсаджувати). Так, жінок ми садимо на стільці... 
Молодші сядуть на підлозі спереду, а старші поважно 
стануть ззаду... 

Заходить фотограф, сім’я Чехових і Ліка фотографуються: у 
першому ряду сидить Антон на чемодані, біля нього на підлозі 
– брат Михайло; в другому ряду на стільцях сидять Ліка, Маша 
і мати; у третьому стоять Іван і батько. Ось блиснув спалах, і 
всі почали прощатися з Антоном. 

Мати. Антошо, ти ж нам пиши! 
Чехов. Обов’язково! З кожної станції, мамо! (Узяв 

чемодан і пішов, помахавши усім на прощання рукою). 
 

Сцена 6 
Та ж кімната. Усі, хто проводжав Чехова на Сахалін, сидять хто 
ближче, а хто далі від столу. За столом сидить Маша і читає 
листи брата з Сибіру. 

Маша. Слухайте, слухайте, що пише з дороги Антон! 
(Розкриває конверт). “Друзі мої тунгуси! Чи був у вас дощ, 
коли Іван повернувся з лаври? В Ярославлі лупив такий 
дощ, що довелося закутатись у шкіряний хітон... Пливу по 
Камі, але місцевості визначити не можу; здається, біля 
Чистополя. Не можу також оспівати красу берегів, бо 
страшенно холодно, береза ще не розпустилась, тягнуться 
де-не-де полоси снігу, плавають крижини – одним словом, 
вся естетика пішла к чорту... 

Гроші цілі всі, за винятком тих, які я проїв. Не 
хочуть, гади, годувати даром! 

Кама дуже скучна ріка... Береги голі, дерева голі, 
земля бура, тягнуться полоси снігу, а вітер такий, що сам 
чорт не зможе дути так різко й противно... В Єкатеринбурзі 
я отримав телеграму з Тюмені: “Перший пароплав 
вирушить у Томськ 18 травня”. Це означало, що мені треба 
було, хоч-не-хоч, добиратися кіньми... Із Тюмені виїхав я 3 
травня, проживши в Єкатеринбурзі 2-3 дні, які використав 
на ремонт своєї хворої особи... Весна ще не почалась. 
Зелені зовсім немає, ліси голі, сніг не весь розтанув, на 
озерах стоїть матовий лід... Їхати холодно... На мені 
кожушок. Тілу нічого, добре, а в ноги холоднувато. 
Закутую їх у шкіряне пальто – не помагає... На мені двоє 
штанів... Отак їдеш і їдеш... Ось перегнали переселенців, 
потім етап. 

Зустріли бродяг з казанками за плечима... 
Проїжджих вони не зачіпають. Взагалі, в цьому відношенні 
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їзда тут безпечна. Від Тюмені до Томська ні поштові, ні 
вільні ямщики не пам’ятають, щоб у проїжджого щось 
украли; коли ідеш на станцію, речі залишаєш у дворі; на 
запитання, чи не вкрадуть чогось, відповідають посмішкою. 
Про пограбування і вбивства по дорозі не заведено навіть 
говорити. Мені здається, якби я загубив свої гроші на 
станції чи в візку, ямщик обов’язково б мені їх повернув і 
не хвалився б цим... 

Під вечір калюжі і дорога починають промерзати, а 
вночі зовсім мороз... Бррр! Тряско, тому що багнюка 
перетворюється на груддя. Вивертає душу... До ранку 
страшно стомлюєшся від холоду, тряски і дзвіночків, 
страшенно хочеться тепла і постелі. Поки міняють коней, 
притулишся де-небудь в куточку і відразу ж заснеш, а через 
хвилину візничий уже шарпає тебе за рукав і каже: 
“Вставай, друже, пора!” На другу ніч я почав відчувати 
гострий зубний біль у п’ятах. Страшенно боляче! Запитую 
себе: чи не відморозив, бува?  

Винними виявились чоботи, вузькі в задниках. 
Солоденький Михайле, якщо в тебе будуть діти, в чому я не 
сумніваюсь, то закажи їм не ганятись за дешевизною. 
Дешевизна російського товару – це диплом на його 
непридатність. По-моєму, краще босоніж ходити, ніж у 
дешевих чоботях. Уявіть мої муки! Тільки те й роблю, що 
вилізаю з візка, сідаю на сиру землю і знімаю чоботи, щоб 
дати відпочити п’ятам. Як це зручно в мороз! Довелось 
купити в Ішимі валянки... Так і їхав у валянках, поки вони у 
мене не розкисли від сирості і грязюки...”. 

Іван (до Михайла). Ех, ти... А ще хвалився, що вмієш 
чоботи вибирати...  

Михайло (чухає потилицю). Та не подивився я на ті 
задники... Що я – кожен день чоботи вибираю?.. Але зате 
чемодана я добрячого купив! Цього вже ніхто не 
заперечить – всі речі туди помістились! (До сестри). Читай 
далі, Машо, читай... 

Маша (читає далі). “Ох, які витрати! Гвалт!.. Чемодан 
мій, дорогенький сундучок, виявився незручним у дорозі: 
займає багато місця, штовхає під бік, гримить, а головне – 
погрожує розбитись. “Не беріть із собою в далеку дорогу 
сундуків!” – казали мені добрі люди, але ця порада 
пригадалася мені тільки на півдорозі. Що ж? Залишаю свій 
чемодан у Томську, а замість нього купив собі якесь 
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шкіряне стерво, яке має ту зручність, що розпластується на 
дні тарантаса, як завгодно. Заплатив 16 рублів”. 

Тут Маша робить паузу, і всі дружно і довго дивляться на 
Михайла, який сидить, схопившись за голову. 

Михайло (нарешті не витримує цих поглядів). Та не 
дивіться ви так на мене! 

Іван. Ти – душогуб, тебе на каторгу заслати мало! 
Мати (обняла уже зовсім розстроєного Михайла). Не 

дам я вам заслати на каторгу ще й Михайла! Досить і того, 
що туди Антоша поїхав. (До дочки). Читай далі, Машо, 
читай... 

Маша (читає далі). “У перші три дні вояжу у мене від 
тряски розболілись ключиці, плечі, шийні хребці, копчик... 
Ні сидіти, ні ходити, ні лежати... Але зате пройшли усі 
грудні і головні болі, розігрався апетит... Від напруги, від 
важких чемоданів і т. д., а може, і від прощальних пиятик у 
Москві у мене ранками було кровохаркання, яке наводило 
на мене щось на зразок зневіри, викликаючи сумні думки, і 
яке під кінець дороги припинилось; тепер навіть кашлю 
нема; давно я так мало кашляв, як тепер, після двох тижнів 
перебування на свіжому повітрі. 

Везуть швидко, але вражаючого у цій швидкій їзді 
нема нічого. Напевно, я застав погану дорогу, взимку 
возять скоріше. На гору несуться вскач, а перед тим як 
виїхати з двору і перед тим як ямщик сяде на передок, 
коней тримають двоє-троє. 

Після 5-6 дня почалися дощі при сильному вітрі. 
Ішов дощ удень і вночі. Пішло в діло шкіряне пальто, яке 
рятувало мене од дощу і од вітру. Прекрасне пальто! Грязь 
пішла невилазна, ямщики стали неохоче возити вночі. Але, 
що найстрашніше і чого я не забуду до кінця життя, це 
переправи через ріки... Під’ їдеш уночі до річки... Починаєш 
з ямщиком гукати... Дощ, вітер, по ріці пливуть крижини... 
Везуть через річку довго, довго... Грязь, дощ, злющий вітер, 
холод... і валянки на ногах... Знаєте, що значить мокрі 
валянки? Це чоботи з холодцю. Їдемо, їдемо... Починаємо 
їхати по озеру... Їдемо і вибираємо острівці, полоски. 
Напрям указують мости і місточки; їх знесло. Щоб 
проїхати по них, треба розпрягти коней і водити коней 
поодинці... Ямщик розпрягає, я зістрибую в валянках у 
воду і тримаю коней... Неповторно! А тут дощ, вітер... 
спаси, царице небесна! 

 Від Красноярська до Іркутська безперервно 
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тягнеться тайга... Почалася спека і пилюка. Спекота 
страшна. Пилюка в роті, в носі, за коміром – тьху! Їхали, 
їхали і сьогодні вранці прибули до Срітенська, рівно за 
годину до відплиття пароплава... Отже, моя кінна подорож 
закінчилась. Тривала вона два місяці (виїхав я 21 квітня). 

... Проплив я уже по Амуру 1000 верст і бачив мільйони 
прекрасних пейзажів; голова крутиться від захвату. На 
пароплаві повітря розпікається від розмов. Тут не бояться 
говорити голосно. Заарештовувати тут нема кому і засилати 
нема куди, ліберальничай скільки влізе. Під’ їжджаємо до 
Благовєщенська. Будьте ж здорові і веселі і не відвикайте 
від мене... Кланяюсь усім низенько! Ваш Антон Чехов”.  

Мати (перехрестилася). Слава тобі, Господи! Бережи ж 
ти його і на тому Сахаліні, царице небесна... 

Кінець першої дії. 
 

ДІЯ ДРУГА 
 

Сцена 1 
Сахалін. Александровський округ. Канцелярія начальника 
острова генерала Кононовича. Генерал сидить за столом. 
Заходить офіцер. 

Офіцер. Ваше превосходительство! Черговий офіцер за 
вашим наказом з’явився! 

Кононович. Пароплав розвантажили?  
Офіцер. Так точно, ваше превосходительство! Цілу ніч 

працювали. Вранці катер з пасажирами і дві баржі з 
каторжними благополучно причалили до пристані. 

Кононович. Цього разу обійшлося без інцидентів?  
Офіцер. Усе спокійно, ваше превосходительство! 

Перевезений вночі товар у новому складі, арештанти в 
тюрмі, прибулих з ними дружин і дітей ми поселили у 
складі старому, а пасажири розвезені по квартирах.  

Кононович. Високопоставлені серед пасажирів є?  
Офіцер. Немає, одна дрібнота, ваше 

превосходительство! Купці, промисловці з материка, один 
лікар з Москви – він же якийсь там письменник...  

Кононович (насторожився). Як його прізвище?  
Офіцер. Якийсь... Чехов, ваше превосходительство! 

(Подивився в папери). Антон Павлович  Чехов. 
Кононович. Ти туман вісімнадцятий! Ти книжки хоч 

коли-небудь читаєш?! Та цього Чехова вже вся Росія знає! 
Сам начальник Головного тюремного управління Галкін-
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Враський секретне розпорядження щодо нього прислав! 
(Перекривляє офіцера). “...одна дрібнота, ваше 
превосходительство!” Це ви тут усі дрібнота! Обставили 
мене тут на старість всякою дрібнотою! Це ж він завтра 
прийде до мене за дозволом відвідувати поселення і тюрми, 
а в мене секретне розпорядження з Петербурга з наказом не 
допустити його контактів з політичними! (Кладе папір і 
ручку перед офіцером). Сідай і пиши! 

Офіцер. Слухаюсь, ваше превосходительство! (Сідає і 
бере ручку).  

Кононович (устав з-за столу, пройшовся, подумав і 
почав диктувати). “Усім начальникам округів острова 
Сахалін. Секретне розпорядження. “Видавши свідоцтво 
лікарю Антону Павловичу Чехову в тому, що йому 
дозволяється збирати різні статистичні дані і матеріали, 
необхідні для літературної роботи про устрій на острові 
Сахалін каторги і поселень, з правом відвідання ним тюрем 
і поселень, поручаю Вам пильно стежити за тим, щоб Чехов 
не мав жодних контактів з каторжними, засланими за 
державні злочини, і такими, які перебувають під наглядом 
поліції”. Написав?  

Офіцер. Так точно, ваше превосходительство! 
Кононович. Негайно розішли по всіх округах. А завтра, 

коли до нас заявиться пан Чехов, роби вигляд, наче чуєш 
про нього вперше!  

Офіцер. Слухаюсь, ваше превосходительство!  
Кононович. А в кого він зупинився, ти знаєш?  
Офіцер (переминається з ноги на ногу). У доктора... 

Себто у колишнього доктора, ваше превосходительство, з 
яким ви мали інцидент, коли він відмовився приймати 
хвору худобу, і якого ви звільнили “по прошенію”... 

Кононович (кинув олівець на стіл). Ну, цей йому зараз 
нарозказує про Сахалін! Цей розкаже ще краще за 
політичних! 
 

Сцена 2 
Квартира доктора. Доктор і Чехов з речами в руках заходять до 
помешкання. 

Доктор. Ну, вітаю вас з прибуттям на каторгу! Давайте 
знайомитись ближче – молодший лікар Александровського 
лазарету Петро Іванович Щербаков. (Зітхнув і додав). 
Колишній молодший лікар – тепер я у відставці... Так що 
всі тепер кажуть на мене просто “доктор”.  
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Чехов (подає руку). Чехов Антон Павлович – лікар і 
белетрист.  

Доктор (радо). Знаю, знаю! Читав я в “Северном 
вестнике” вашу повість “Степ”. Ось подивіться, що не 
брешу – журнал і досі ще під руками! (Показує журнал). 
Знаєте, дуже приємно, сидячи в цьому пеклі, читати про 
степ – хоч думками, а таки в степу побуваєш. 

Чехов. Я приємно вражений теж. Не думав, що аж тут 
мої твори читають. (Закашлявся). 

Доктор. Ви, бува, в дорозі не застудились? Ану, 
давайте-но, лікарю, я вас вислухаю...  

Чехов. Та це я так... 
Доктор. Ні-ні, і не думайте відкрутитись, бо завтра ж 

напишу кляузу – і вас покладуть у лазарет! І вся ваша 
експедиція піде котові під хвіст. Давайте-но я вас 
вислухаю. (Слухає Чехова. Потім враз серйознішає). І 
давно це у вас? Тільки нічого не приховуйте – я хороший 
лікар. Кровохаркання у вас вже було? 

Чехов (неохоче). Вже кілька разів. Перший раз у 
вісімдесят четвертому. Потім ще раз. І ось тепер по дорозі 
сюди... Ви думаєте – це серйозно?  

Доктор. Ми обидва лікарі, Антоне Павловичу, і обидва 
знаємо, що кровохаркання – це завжди серйозно. У вас в 
родині сухотні були?  

Чехов. Рік тому від сухот помер мій рідний брат. А 
кілька років перед тим – двоюрідна сестра. 

Доктор. І ви свого брата, звичайно, доглядали... 
Чехов. До останнього дня. 
Доктор. І тепер ви з цими бацилами вирушили в 

холодний Сибір! Та-ак,  не перевелись ще подвижники в 
Росії! Але вам дорого обійдеться ваше подвижництво, 
Антоне Павловичу! Це я, як лікар лікареві, вам кажу... 

Чехов. Спасибі, що заспокоїли, докторе.  
Доктор. Вам треба, щоб я вас заспокоїв чи щоб  сказав 

вам правду? 
Чехов. І за правду спасибі, докторе. Тільки я вас дуже 

прошу – не кажіть більше нікому. Я не люблю, коли мене 
жаліють.  

Доктор. Ну, легеневий процес тільки почався – якщо 
будете берегтись, то ще досить проживете. Але вам, Антоне 
Павловичу, треба на південь, а не на північ. Може, ви не на 
той пароплав сіли і взагалі збиралися в Крим, а не на 
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Сахалін? 
Чехов (усміхнувся). Ні, докторе, я збирався на Сахалін. І 

приїхав саме туди, куди мені треба. 
Доктор (показує на кімнату). Ну, то ось тут ви і будете 

жити. Скромно, але зате без клопів. Майже без клопів, бо 
вивести цю заразу на каторзі, де нею аж кишать тюрми і 
житла поселенців, практично неможливо. 

Чехов. По дорозі сюди я до них уже звик.  
Доктор. Не кажіть так, Антоне Павловичу, бо до цієї 

зарази звикнути неможливо, як і до всього іншого, чим так 
“багатий” наш Сахалін... Ви навіть не уявляєте, яка тут 
кругом антисанітарія! Уявіть собі каторжних, які 
повертаються до своїх камер з робіт, що проводяться 
переважно в дощову погоду. Каторжні мокрі, брудні, ноги в 
грязюці. Одежу просушити ніде, частину її розвішують біля 
нар, іншу, мокру, стелять під себе замість постелі. Онучі 
смердять потом, самі каторжники давно не миті, з вошима, 
чоботи смердять дьогтем, від людей тхне дешевим 
тютюном, залишки їжі догнивають під нарами, рибу 
в’ялять тут же, клопів душать пальцями просто на нарах... 
Все це робить казармене повітря смердючим, затхлим, 
кислим; сірководень, аміачні і всякі інші сполуки 
змішуються в повітрі з водяною парою, і виходить те, від 
чого, як кажуть наглядачі, “вивертає душу”... Я вже не кажу 
про кражі, доноси, самосуд, побиття, картярство, стадне 
життя з його грубими розвагами, проституцію серед 
каторжанок і навіть вільних жінок, про усі можливі на світі 
хвороби... Вам важко буде писати про цю каторгу – тут 
дуже багато бруду, причому бруду людського! Якщо ви це 
покажете у своїх творах, то вас звинуватять у тому, що ви 
ллєте бруд на своїх же  росіян. А виведете мерзотниками 
хохлів, кавказців чи євреїв, яких тут теж достатньо, то вас 
звинуватять у великоросійщині! Я вам не заздрю... 

Чехов. Я виводжу типи, характери, а не національності. 
Якщо переді мною мерзотник, то мені байдуже, до якого 
народу він належить.  

Доктор. Ну, тоді у вас вийде прекрасний букет з 
негідників і падлюк. Та що там букет – клумба! Ви прибули 
вчора з новою партією каторжних. Завтра будуть 
розподіляти по округах жінок. Раджу вам не пропустити 
цього видовища – зберете багатий матеріал для своїх 
літературних досліджень...  
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Чехов. Тут розподіляють навіть жінок?  
Доктор. Тут розподіляють усе! А жінок розподіляють 

особливо! Заслані або якось інакше причетні до заслання 
жінки служать тут для всіх чоловіків “необхідним 
предметом для задоволення природних потреб”. Ну, 
звичайно ж, у першу чергу ці “потреби” задовольняють 
начальники округів, офіцери, наглядачі, а потім і всі інші, 
включаючи самих каторжних. Жінок тут у тюрмах не 
тримають – усіх засуджених каторжанок відразу роздають 
“для задоволення природних потреб”. У мене тут десь 
збереглася заява поселенців начальнику округу, дуже 
характерне, скажу вам, “прошеніє”... (Бере папірець і 
читає). “Покірно просимо ваше високоблагородіє 
відпустити нам рогатої худоби для молочного питанія і 
женського полу для устройства хазяйств”. Бачите, просять 
жінок, як худоби! 

Чехов (похитав головою). Бідні жінки... А мене якраз 
просили дізнатися про долю однієї молодої жінки, яка 
поїхала сюди до засудженого чоловіка... 

Доктор. Скільки їй років? 
Чехов. Трохи більше двадцяти. Вона з України, з-під 

Сум. Звати її Софія. А чоловіка – Петро Кравченко. Його 
заслали за те, що він кинувся з кулаками на офіцера, коли 
той приставав до його дружини.  

Доктор. Вона гарна? 
Чехов. Дуже гарна, докторе. Принаймні була дуже 

гарна, коли я її бачив, гостюючи в Україні. Там про таких 
кажуть – як намальована!  

Доктор. Тоді я не завидую ні їй, ні її чоловіку...  
Чехов. Ви допоможете мені її розшукати?  
Доктор. Я б з радістю, але ж я тепер у “відставці” – 

відмовився приймати хвору худобу на Сахалін. Начальник 
острова мало палицею мене за це не потягнув при 
арештантах... Отак до нас тут усіх і ставляться, як до 
худоби... Не завидую я вашій красуні, Антоне Павловичу, – 
тут таку кожен до себе тягне, а в результаті її розривають 
на шматки... Може, підкажуть вам завтра у канцелярії 
начальника острова, де її шукати. Тільки питайте не про 
неї, а про її чоловіка: в який округ його відправили, там і 
вона...  
 

Сцена 3 
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Наступний день. Канцелярія начальника острова генерала 
Кононовича. Генерал сидить за столом. Заходить офіцер. 

Офіцер. До вас проситься на прийом пан Чехов, ваше 
превосходительство! 

Кононович. Проси – нехай заходить. 
Офіцер зникає за дверима, і незабаром у кабінеті з’являється 
Чехов. 

Чехов. Здрастуйте, ваше превосходительство! Я лікар і 
белетрист з Москви – Антон Павлович Чехов. Ось 
посвідчення, видане мені газетою “Новое время”. (Подає 
генералові бланк).  

Кононович (бере, читає). “Пред’явник цього Антон 
Павлович Чехов відправляється кореспондентом “Нового 
времени” в різні місця Росії і за кордон”. Зрозуміло. І з 
якою ж метою ви до нас прибули? (Повертає Чехову 
бланк). 

Чехов. Я прибув на Сахалін з науковою і літературною 
метою. З письмовим проханням надати мені таку 
можливість я звертався навіть до начальника Головного 
тюремного управління – його превосходительства Михайла 
Миколайовича Галкіна-Враського. Можливо, він вам з 
Петербурга щось про мене писав? 

Кононович (відводячи погляд). Ні. Я про вас вперше 
чую. Себто не про вас, а про ваш візит. Про письменника 
Антона Чехова я знаю вже давно – ви дуже хороший 
белетрист! І драматург ви прекрасний – я умирав зо сміху, 
читаючи ваш водевіль “Ведмідь” у газеті “Новое время”. 
Аж помолодшав, читаючи про залицяння відставного 
поручика артилерії Смирнова до вдовиці Попової. От, їй-
богу, не брешу! 

Чехов. Я сам не сподівався на такий шалений успіх цієї 
дрібнички у глядача! Усім цей водевіль подобається! От 
уже справді не знаєш, де знайдеш, а де загубиш! 

Кононович. То водевіль уже й поставили? 
Чехов. У Москві, в театрі Корша. Та й по інших містах 

він з великим успіхом іде. 
Кононович. А ми в цій глухомані нічого, крім 

каторжних, не бачимо! Ну, абсолютно нічого! 
Чехов (сумно). Так, театр тут буде не скоро...  
Кононович. О, тут свій “театр”! Тільки ведмеді тут 

справжні і вдовиці не такі веселі... Ну, та зараз ви їх 
побачите, бо ми мусимо ще до відплиття пароплава в 
Корсаків розподілити каторжанок по округах. Ходімте – 
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наші чиновники досі вже готові розпочати цю процедуру. 
Кононович і Чехов переходять в сусідню кімнату. Там уже 
сидять два офіцери над якимись бумагами. Вони вмить 
схоплюються на ноги при появі генерала. 

Кононович. Папери до розподілу жінок приготовлені? 
1-й  офіцер. Так точно, ваше превосходительство! 
Кононович. Ну, то починайте. (Сідає сам і жестом 

запрошує сідати Чехова). 
1-й  офіцер (гукає у двері). Перша – заходь!  

Заходить молода гарна каторжанка. 
1-й  офіцер. Як звати?  
Каторжанка. Фролова Марія. 
2-й  офіцер. За що засуджена? 
Каторжанка. За чоловіка прийшла, ваше 

високоблагородіє.  
1-й  офіцер. Убила, значить... За що ж ти його убила?  
Каторжанка. Ревнував і бив дуже... А останнього разу 

уже так вийшло – або він мене, або я його... 
2-й  офіцер. Нічого, дамо тобі тут другого. Цей за себе 

уже постоїть. Залишаєшся тут – Александровський округ!  
1-й  офіцер (знов гукає у двері). Наступна! 

Перша каторжанка виходить, натомість заходить друга – 
старша уже. 

1-й  офіцер. Як звати?  
Каторжанка. Лопушина Настасія. 
2-й  офіцер. За що засуджена?  
Каторжанка. За підпал, ваше високоблагородіє.  
2-й  офіцер. Тут, як спалиш хату свого “сожителя”, то на 

морозі будеш ночувати! Тимівський округ!  
1-й  офіцер (знов гукає). Наступна! 

 Друга каторжанка виходить. Заходить третя – уже зовсім стара 
і негарна. 

1-й  офіцер. Як звати?  
Каторжанка. Власенко Меланія. 
2-й  офіцер. За що засуджена? 
Каторжанка. За крадіж, ваше високоблагородіє. 
2-й офіцер. Тут нема що красти. Може, в південному 

окрузі щось украдеш. Корсаківський округ! 
1-й  офіцер (гукає). Наступна! 
2-й  офіцер (до генерала Кононовича). Ваше 

превосходительство! Чого ми з ними будемо морочитися до 
вечора? Давайте всіх швиденько поділимо – та й усе! 

Кононович (махнув рукою). І то правда – чого пароплав 
затримувати! Діліть їх швиденько та відправляйте по 
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округах. Я буду у себе. (До Чехова). А ви, Антоне 
Павловичу, можете залишитись, якщо вам цікаво...  

Чехов. Та я ж для цього і приїхав, ваше 
превосходительство. Але в мене є до вас ще одне прохання 
– чи не могли б ви мені помогти узнати про долю ось цього 
каторжного і його дружини? (Подає генералові папірець). 
Тут його дані. Мене просили поміщики з України, в яких я 
гостював, дізнатись про долю їхньої служниці – вона 
поїхала сюди до засудженого чоловіка. 

Кононович. Я передам у канцелярію – вони по книгах 
реєстрації пошукають. (Виходить). 

1-й  офіцер (гукає у двері). Заходьте усі! 
Заходять каторжанки – молоді, середніх літ, старші. Офіцери 
ходять навколо них, розглядають, як худобу, “оцінюють”. 
Потім починають розводити їх в різні боки. 

2-й  офіцер (відводить у бік наймолодших і 
найкрасивіших). Ти, ти, ти і ти – залишаєтесь тут, в 
Александровському окрузі. 

1-й офіцер (відводить у другий бік жінок менш 
показних). Ти, ти, ти і ти –відправляєтесь у сусідній 
Тимівський округ! 

2-й  офіцер (до старих і негарних, які залишились). А ви 
всі пливете на пароплаві в південний Корсаківський округ!  
Конвоїри – розведіть їх, куди треба! (Потер руки). Ну, от і 
все! 

1-й  офіцер (коли каторжанки вийшли). Начальник 
Корсаківського округу Бєлий знов буде нарікати, що їм 
прислали самих хворих і старих... 

2-й  офіцер. Нічого. Вони на півдні – їм там і без жінок 
тепло. А нам тут, на північному Сахаліні, потрібні жінки, 
щоб нас зігрівали. Правду, Антоне Павловичу, я кажу? 
(Повернувся до Чехова). 

Чехов. Про це краще було б у самих жінок запитати...  
2-й  офіцер. Антоне Павловичу! Хто буде питати у 

жінок на каторзі, якщо їхньої згоди навіть на материку 
ніхто не питає?! 
 У цей час заходить якийсь чиновник з тим папірцем, що Чехов 

дав Кононовичу. 
Чиновник. Пане Чехов, засуджений Петро Кравченко 

був відправлений на теслярські роботи в Корсаківський 
округ ще два роки тому. Туди ж, на південну частину 
Сахаліна, вісім місяців тому прибула і його вільна дружина. 
(Віддає Чехову папірець). 
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Чехов. Спасибі. Я буду відпливати з Сахаліна саме з 
південної його частини, то там і дізнаюсь про них... 
 

Сцена 4 
Чехов уже в Корсаківському окрузі на півдні Сахаліна. Видно, 
що він уже давно на острові, бо дуже стомлений. Його 
зустрічає начальник округу Бєлий. 

Бєлий. Дозвольте представитись – начальник 
Корсаківського округу Іван Гнатович Бєлий! 

Чехов (подає йому руку). Чехов Антон Павлович – лікар 
і белетрист.  

Бєлий. Проходьте, Антоне Павловичу! Ми вже два 
місяці вас ждемо, відколи дізнались, що на Сахалін приїхав 
письменник з Москви. У нас тут така глухомань, що вовком 
вити хочеться! А тут – живий письменник, автор таких 
чудових повістей! Проходьте, відпочиньте з дороги. Дуже 
стомились?  

Чехов. Стомився, Іване Гнатовичу... Якщо чесно 
признатись, то й дуже стомився. Не від дороги, а взагалі за 
ці два місяці – я ж об’ їздив і сходив весь північний Сахалін, 
зробив перепис населення, поговорив з кожним каторжним 
і вільним поселенцем, у кожній хаті побував, не кажучи 
вже про тюрми... 

Бєлий. Багато ж ви побачили за цей час...  
Чехов. Так, часто таке вже бачив, що краще було б і не 

бачити – голод, проституція засланих жінок і навіть 
малолітніх дівчаток, жорстокі тілесні покарання, п’янство... 

Бєлий. Ну, бачите, це ж каторга – сюди сплавляють 
дуже вже морально розкладений елемент... Та ще й на 
північному Сахаліні, між нами кажучи, занадто каторжним 
потурають – каторжні живуть поза тюрмою, ходять по 
вулицях з ножами і сокирами, живуть у своїх хатах... 
Одним словом – бардак! 

Чехов. А у вас хіба не так? 
Бєлий. У мене? У мене всі злочинці – в тюрмі! У мене 

можна прожити в Корсакові десять років і не помітити, що 
в кінці вулиці знаходиться тюрма. У мене всі ночують у 
камерах! Буду я з ними панькатись! Розпусти їх, а потім 
лови по всьому острові! Не буде цього!  

Чехов. Хто його знає... Може, для поселенців і справді 
так краще...  

Бєлий. Не знаю, чи краще це для поселенців, але мені 
спокійніше. Хоча – який там спокій у цій глушині! Боже, як 
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мені хочеться в нашу Малоросію, Антоне Павловичу! 
Чехов. Ви не росіянин? А я думав, що Бєлий – 

великорос! 
Бєлий. Та який я там “Бєлий”, Антоне Павловичу! Я –

”Білий”! Це тут я вже став “Бєлим”, бо так воно, бачите, 
зручніше: не треба кожному пояснювати, що “білий” – це 
по-російськи “бєлий”.... Боже, як мені хочеться в нашу 
Малоросію! Нічого так не хочу, як подивитись на вишню, 
коли на ній уже стиглі ягоди висять! 

Чехов. По-моєму, вишня в цвіту набагато краща...  
Бєлий. Та що толку з того цвіту! Одцвіло, облетіло – і 

все! А стигла червона ягода на вишні – це вже не тільки 
краса! Боже, які у нас вишні смачні! А які в нас дівчата, 
Антоне Павловичу! Як вишні! 

Чехов. Це правда – дівчата у вас в Україні дуже гарні... 
Я про одну з них і хотів у вас запитати. Мої друзі-поміщики 
з-під Сум просили мене дізнатися про долю їхньої 
служниці, яка поїхала на Сахалін до свого засудженого 
чоловіка. В Александровську мені сказали, що Петра 
Кравченка відправили на теслярські роботи в південний 
округ, себто до вас. (Подає Бєлому папірець). Тут усі 
необхідні дані про нього і його дружину Софію. Поможете 
мені їх знайти? 

Бєлий (узяв папірець і чомусь зблід). Та... знаєте, Антоне 
Павловичу, це не так просто... Багато каторжних у мене 
зараз на будівництві дороги... Але я пошукаю, я 
обов’язково їх пошукаю! Коли ви від нас думаєте 
відпливати? 

Чехов. Та з найближчим кораблем і відпливу. Усе, що 
мені треба було побачити, я вже побачив. От ще тільки про 
Софію і Петра треба узнати...  

Бєлий. Я вам обов’язково їх відшукаю. Обов’язково! А 
де ви думаєте зупинитись? Я вам порадив би пожити у 
секретаря поліцейського управління – ми приготували там 
для вас дуже хорошу кімнату. Берег моря, видно схід 
сонця, кораблі. Дуже гарний пейзаж. І компанія там 
збирається гарна! 

Чехов. А я зможу відвідати вашу тюрму і найближчі 
поселення? 

Бєлий (улесливо). Усе, що завгодно, Антоне Павловичу! 
Усе, що завгодно! Ходімте, я проведу вас на вашу 
квартиру. А цими... (начебто дивиться  в папірець) Петром 
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і Софією я займуся сам, особисто сам! 
 

Сцена 5 
Квартира секретаря поліцейського управління. Бєлий і Чехов 
заходять в будинок. У прокуреному приміщенні за великим 
столом сидять військові. При появі Бєлого усі встають. 

Секретар (напівжартівливо). Начальнику Корсаків-
ського округу – ура!  

Усі присутні (дружно). Ура! 
Секретар (блазнює далі). Ваше превосходительство, за 

час вашої відсутності випили тільки чотири пляшки! 
Бєлий. Нам залишили? 
Секретар. Так точно, ваше превосходительство!  
Бєлий (по-дружньому). Ну, досить, досить... 

Знайомтесь, панове, – це московський белетрист Антон 
Павлович Чехов! (До Чехова). А це, Антоне Павловичу, 
кращі люди нашого округу – секретар поліцейського 
управління Федотов, доглядач Корсаківської каторжної 
тюрми майор Шелухов, його заступник капітан 
Ковальський. 

Чехов. Дуже приємно. (Подає кожному руку). 
Бєлий. А тепер гостю треба налити чогось зігріваючого, 

бо він промерз у дорозі. (Наливає Чехову чарку).  
Чехов (принюхався і зітхнув). Знов розведений спирт...  
Бєлий (винувато розвів руками). Чим багаті, Антоне 

Павловичу, чим багаті... Хороша горілка тут рідкість. 
Розумієте, цим проклятим торгашам вигідніше привезти 
сюди бочку спирту, розвести його водою і таким чином 
одержати дві бочки “спиртного”, ніж везти дві бочки 
горілки з материка... Нічого не поробиш – комерція! 

Майор. А я їм всипав би хоч раз по 100 різок – привезли 
б і горілки!  

Капітан. Ми і так тут вже всім всипаємо, кому треба і 
кому не треба. Буває, що по 50 чоловік за один раз 
шмагають!  

Бєлий (штовхає того під бік, щоб замовк). А як їх тут 
не шмагати, Антоне Павловичу? Ви уявіть собі, є тут у нас 
безстроковий каторжний Пищиков. Так він знаєте, за що на 
каторгу потрапив? Він зашмагав до смерті свою власну 
дружину, яка була на дев’ятому місяці! Шість годин її 
нагайкою катував! І за що?! Ніколи не догадаєтеся, за що! 
Колись, ще до заміжжя, вона була захопилася полоненим 
турком. І цей же Пищиков носив її листи до того турка, 
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помагав їм зустрічатись. Потім турок поїхав, дівчина 
закохалася в добросердного Пищикова, вийшла за нього 
заміж, народила йому чотирьох дітей. А коли от-от мала 
родити п’яту дитину, у Пищикова під серцем заворушилася 
ота ревність... Та й не шмагати його?! 

Чехов. Чого тільки не наслухаєшся на цій каторзі... 
Бєлий. Багато сюжетів уже зібрали? О, це каторга! Чого 

тут  тільки нема! 
Майор (перехилив свою чарку). Жінок тут нема! От чого 

в нас нема! Александровські чиновники залишають собі все 
найкраще! Ну, ще з тимівцями, з сусідами своїми, буває, 
поділяться... А нам присилають старих і хворих – дивитись 
нема на що! 

Бєлий. Панове, я прошу сьогодні про жінок не говорити! 
І то не просто прошу, а наказую! Про делікатеси, яких нема 
на столі, краще не згадувати. Це тільки псує апетит! 
(Оглянув стіл). Та я на цьому столі взагалі нічого не бачу! 
(До секретаря). Де твій каторжний Хоменко?! Я його зараз 
же відправлю назад у тюрму!  

Секретар (гукає). Хоменко! Хоменко! 
Заходить слуга з чорними вусами. 

Хоменко (понуро). Слухаю, ваше високоблагородіє...  
Секретар. Негайно смаж м’ясо і неси коньяк!  
Хоменко. Слухаю, ваше високоблагородіє... (Виходить).  
Секретар (навздогін йому). Та швиденько мені! 

(Улесливо до Бєлого). Зараз усе буде, Іване Гнатовичу!  
Майор. Крім дівчат... 
Бєлий. Майоре, ще одне слово про тих каналій – і я вас 

розжалую в рядові! 
Майор. Ще тиждень такої собачої нудьги – і я сам себе 

розжалую... Наливайте, капітане. Наливайте того 
проклятого розведеного спирту, поки той проклятий 
Хоменко принесе той проклятий коньяк!  

Бєлий. Оце по-нашому! (Піднімає чарку). За нашого 
гостя, за великого письменника Антона Павловича Чехова, 
панове! Антоне Павловичу, зараз буде коньяк! 
 

Сцена 6 
У все тій же кімнаті сидить за столом зажурений Чехов. 
Хоменко прибирає зі столу, виносить порожні пляшки і тарілки. 
Потім вертається і витирає стіл. 

Хоменко (нерішуче). Можна, я вас щось запитаю, ваше 
високоблагородіє?  
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Чехов. Можна, чого ж не можна. Усе, що тебе цікавить, 
питай...  

Хоменко. Я чув, як начальник округу наказував нашому 
панові секретарю нічого не розказували вам про Софію 
Кравченко і її чоловіка Петра, бо ви ними цікавитесь... Це 
правда?  

Чехов (насторожився). Правда! А ти щось про них 
знаєш?! 

Хоменко (зам’явся). Та тут таке сталось, ваше 
високоблагородіє, що як узнають, що я вам розказав, то 
мені й ця каторга видасться раєм...  

Чехов. Ніхто не взнає! Це я тобі обіцяю!  
Хоменко (все ще нерішуче). А ви... звідки про Петра і 

Софію узнали? 
Чехов. Я жив два роки під Сумами. А Софія була 

служницею у Лінтваревих. Мій брат ще й портрет її 
малював!  

Хоменко (дістає з кишені аркуш). Ось цей?  
Чехов (аж з місця схопився, упізнавши). Цей! Цей! Але 

як він опинився у тебе?! 
Хоменко. Це довга історія, ваше високоблагородіє. Але 

ми маємо час – пани офіцери пішли на всю ніч до “дєвочєк” 
розважатись... А про мене вони не подумали, бо дуже п’яні. 
Та й не бояться вони, що я вам щось розповім. Знають: 
якщо я це зроблю, то вони мене, як той Пищиков свою 
жінку, зашмагають до смерті нагаями... 

Чехов. Я клянусь, що нічого нікому не скажу! Але 
розкажи мені все, бо я бачу, що більше ні від кого правди 
тут про Софію не взнаю!  

Хоменко. Слухайте ж, ваше високоблагородіє. Тільки не 
думайте, що я донощик який... Ми дружили з Петром, за 
мене він і заступився, коли його ножем порнули... 

Чехов. А Софія?! 
Хоменко. І Софії уже нема... Поки вона не приїхала, все 

більш-менш нормально було у Петра. Тесля він був добрий, 
а тут такі майстри – нарозхват! Сам начальник округу 
заступався за нього, бо Петро усе йому робив. Та коли 
приїхала Софія, той же Бєлий і в’ ївся на нього... 

Чехов. Але чому? 
Хоменко. Та як це чому, ваше високоблагородіє? Ви не 

розумієте, чому? Тому що Софія не каторжна, яку можна 
забрати з нар у ліжко і вона ще й спасибі за це скаже! Софія 
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– заміжня жінка, що закохана у свого Петра. Значить, щоб 
заволодіти нею, треба позбутися її чоловіка! Спочатку до 
Петра підіслали одного падлюку, який підмовляє молодих 
каторжників тікати, а потім у тайзі убиває їх і повертається 
назад у тюрму з їхніми грошима... Але Петро був розумний 
хлопець, на це не попавсь... Тоді вони вирішили спекатись 
його інакше: нацькували на мене одного зарізяку – знали, 
що Петро за мене заступиться... А коли Петро втрутився, 
той порнув його ножем... “Покарали” того – у кандальній 
посидів, та й відпустили... 

Чехов. А Софія? 
Хоменко. Що Софія... Що може сама жінка на каторзі – 

без грошей і без чоловіка-захисника? Поки Петро був 
живий, вони з Софією в “казармі для сімейних” жили. Це 
така велика камера з нарами і парашами, як в тюрмі. Живе 
в тому смороді по сім-десять сімей, і всі сплять на одних 
нарах – і засуджені каторжники, і їхні вільні дружини, і 
діти, якщо вони є... А як убили Петра, то куди Софія мала 
діватись? “Виручив” її, звичайно ж, начальник округу пан 
Бєлий – узяв до себе служницею “грошей заробити на 
пароплав”... А як там далі було – того ніхто вже ніколи не 
взнає... Змусив він її з ним жити... А коли прийшов 
пароплав, він, щоб її затримати, звинуватив Софію в тому, 
що вона вкрала у нього гроші, і наказав відшмагати... Її 
відшмагали, пароплав відплив, а вона отруїлась... 

Чехов (стиснув кулаки). Скотина! Яка ж він скотина! А 
все говорив, як мріє побачити достиглі ягоди на вишні...  

Хоменко. О-о... Наші пани офіцери люблять зривати 
ягідки... 

Чехов.  Хоменку, можна я залишу собі цей портрет?  
Хоменко.  Беріть, ваше високоблагородіє, мені його 

однак дуже небезпечно у себе тримати. Я вже й спалити 
хотів, та не наважився... Перед самогубством, уже після 
того, як її відшмагали, Софія принесла мені ще одну річ – я 
її теж вам віддам... (Виходить і повертається з 
кайданами). Це Петрові кайдани. Софія їх як пам’ять для 
себе тримала... (Віддає їх Чехову). Ці окови важкі, але якось 
ви вже їх довезете... 

Чехов. Довезу... В руках кайдани носити легше, ніж на 
руках... (Подивився на портрет і тихо проспівав). 

Ой, горе тій чайці, чаєчці-небозі,  
що вивела чаєнят при самій дорозі... 
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Завіса. 


