
JІист І. К. Тобілевича до М. П. Старицького. 

Листувапвл українських письменників ниві почиває а' явллтисл все 
частіш на сторінках нашої преси. Воно безперечно дасть багато цінного 
матеріялу, щоб зрозуміти й характеризувати їхню творчість. Чимало цікавого 
дл.а історика письменства мають також і листи І. К Тобілевича (Еарпенка
Кароrо). Дослідники його творчости використували їх ще не цілком, і біль
шість його кореспопденції поки-що п.ереховуєтьс.а у його адресатів. Одним 
з них був колись і М. п. Старицький; серед його посмертних паперів захо
вавсн надзвичайно цінний своїм змістом лист Тобілевича, цілком присвяче
ний авторському розглядові півси «Хто вишш?» Переховувтьсн він у дочки 
покійного драматурга М. М. Старицької, лкій за дозвіл його опублікувати 
складаю щиру подяку. 

Лк видко з дати, лист цей був написаний приблизно через рік після 
того, нк Тобілевича було звільнено з посади секретарн поліції у Єлисавет
граді. 3а цей час він прослужив декілька міслців у трупі Старицького, але, 

нк відомо, мусів скоро покинути сцену й зостатисн жити, як адміністративно 
покараний, у Новочеркаському. Хоч і з примусу, але маючи вільний час, 
Тобілевич береться ретельніш за літературну діяльність, і разом з иншими 
пише драму «Хто винен?». В Новочеркаському не було тоді людей, що могли-б 

були оцінити новий твір драматурга і дати йому нкісь компетентні вказівки. 
Шукаючи поради, він надсилає драму М. П. Старицькому, що був уже тоді 
визнаним українським драматургом. Можливо, що й, раніш, ще пе:!_)ебуваючп 
на сцені у трупі Старицького, Тобілевич радивсн з ним і говорив йому за 
свої пієси. Крім бажаnнл !\�ати вказівки авторитетної людини, Тобілевич, 
може, думав ааці1швити своїми драмами Старицького і .як антрепренера. 
У спогадах Садовського розкаауєтьс.я, що Тобілевич надіслав Старицькому 
.як-раз свою пієсу <Хто винен?» з пропозицією надсилати йому й падалі всі 

свої нові пієси для постановки, коли Старицький погодитьсл платити Пому 
що-місяцл по п'лдесять карбованців, бо Тобілевич тоді у ,Новочеркаському 
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дуже бідував 1). Пропозиції Тобілевича Старицький не прийняв, але до піеси 

поставився уважно й написав йому докладного листа, де вказував хиби 

драми та давав поради, як її переробити. Тобілевич, обміркувавши поради 

Старицького й :його закиди, написав йому довгу відповідь, де розглядав 

свою пієсу :й боронив її, не погоджуючися з думками Старицького. Цю від

повідь ми й маємо у надрукованому нижче листі, писаному дрібним письмом 

на трьох повних аркушах поштового паперу. 

На превеликий жаль, мені не пощастило розшукати листа М. П. Ста

рицького. Його не.ма серед паперів Тобілевича, що переховуються у дру

жини покійного драматурга С. В. Тобілевичевої та у його брата О. к. Сак

саганського. Треба думати, що вів загинув десь ва хуторі «Надежда» або 

потрапив випадково у июnі руки й ще колись може знайдеться. Не зберег· 

лося також і чернетки листа серед паперів Старицького. Але деякі :його 

rверджевня наводить у своїй відповіді Тобілевич, і це дає з.могу хоч до 

певної міри встановити :його приблизний зміст. 

Наскільки можна уявити собі з слів Тобілевича, лист Старицького 

поділнвсл на дві частині: в першій Старицький похваллв пієсу :й казав, що 

вона може бути <чудесною», коли виправити другий та третій акти, але 

далі подавав проєкт з.міни, що цілком відміняла попередній вигляд драми. 

За хибу другого акту він визнавав те, що вона не посув��ла дії вперед, а 

залишала дієвих осіб в тому-ж самому положенню, як і в першому · акті, і 

радив скомпонувати його в формі заручин, весілля або свята, щоб зробити 

-Гната вже ближчим до ,Софії . 

В третьому акті Старицький радив дати Гнатові монолог, що, оче

видно, вияснював-би :його душевний став, а Варьку радив зробити вже 

коханкою Гнатовою. 
В четвертому акті він радив не робити Софію сліпою, а зробити гір

шою хатню атмосферу Гнатової родини, висунувши більше ролю свекрухи. 

Софія повинна була сидіти з дитиною, колихати її, скаржит·ися на свою 

долю, а свекруха-штовхати її до роботи. Гната Старицький радив зробити 

n'лвицею, і мати повинна була лаятися з ним, загрожуючи ·йому волостю. 

В фіналі Софія мала підслухати сцену Гната з Варь1юю, підняти галас, 

лементувати, доводити свої права, кричати: «убий мене!» і розгніваний 

Гнат тоді справді вбивав її. 

Крім цих значних змін у плані, Старицький радив зробити сильні

шими деякі сцени, вапр., сцену прощапнл Софії з батьком та сцену гніву 

1) Садовськиj. Мої театральні зrад1,и, ЛНВ, HJ07, V1JI-1X, 193. Дnв. також 

ак. С. О. Єфре!ІІОJJ, Еарпснко-:Карий, ст. 32. 



Гната в третій дії, д� він мав кинути в жінку стільцем. Серед дієвих осіб 
він визнавав зайвими в пієсі діда Мико.1у, Ониська, Петра і радив Їх у 
пієсу не вводити. 

Тобілевич поставивсл уважно до слів свого рецензента і його листа 
«перечитал'Ь раз'Ь деслть». Він ще раз перегллнув критично всю пієсу, обмір
кував її, але прийшов до висновку, що його твір зовсім не такий поганий, 
ак здавалосл попереду, і він спочатку не прийняв жадної поради Стариць
кого, написавши длл нього палку апологію драми в свойо:му листі. Трохи 
згодом він надрукував пієсу в первісному виrллді, але виставллти на сцені 
її тоді цензура не дозволила. Щоб добитисл дозволу, Тобілевич того-ж-таки 
1886 року взлвсл переробллти пієсу. Перегллнувши її знову післл перерви 

' 

він вже лсніш побачив її хиби, і тепер поради Старицького здалисл йому 
слушвіши:ми. Лк відомо, Тобідевич переробив «Хто винен?» в п

' лтиактну 
драму «Безталанна>, і в тексті її, датованому 1886 р., справді знаходимо 
зміни, що делкі з них йому колись радив зробити Старицький. Так він 
цілком повикидав зайвих дієвих осіб- Петра, Ониська, діда Миколу (його 
сцену він потім вніс у драму «По.: над Дніпром»); Софіл в <Безталанній» 
вже не сліпа, лк раніш, але драматизм ЇЇ становища збільшуєтьсл родин
ними сварками й тим, що вона довідується про зраду Гната від своєї по
други. Другий акт Тобілевич цілком переробив і справді об'єднав дію в 
ньому білл .моменту сватанюr, хоч і виніс його за сцену, щоб уникнути 
етнографі чни� подробиць. В третьому акті «Безталанноr» Гнат вже має :моно
лог, а Варька стає в кінці пієси Гнатовою коханкою. Може Тобілевич і 
сам зробив-би пізніш ці зміни, я1t поробив він поруч з ними й делкі инші, 
але в услкому разі перший звернув його думку в цей бік Старицькцй. 
Епізод цей дуже цікавий, бо освітлює почасти процес роботи нашого дра
матурга білл одного з найкращих мого творів. 

Крім: вужчого значіннл длл розуміння генези драми «Безталанна», 
лист Тобілевича цікавий ще й з иншого боку. Письменник висловлює тут 
низку думок та поглядіn, що характеризують :його тогочасний світогляд та 
вимоги до літературного твору. Не вдаючися в глибшу їх аналізу, зазна
чимо, що він критично ставивсл до зайвого етнографізму в драмі, натякаючи 
може, на пієси са:моrо Старицького в словах « ... пересьшать все ді�йствіе 
з·rнографіей, которой и так'Ь довольно В'Ь наmих'Ь пьесах'Ь». Далі, він дбав, 
ва життьову правду вчинків дієвих осіб і намагавсл мотивувати rx психоло
гічно, користуючисл з своrх життьових вражінь (відноmеннл поміж свекрухою 
та невісткою), а також хотів змалювати й те оточення («фОн'Ь»), де його 
герої живуть, визнаючи, що в «народной драмі�> не можна перебутися без 
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ширшої картини пародпмrо життя й посилаючися па, твори Островського, 
зокрема па його «Грозу». Все це показує, що Тобілевич дуже поважно ста
вився до своєї роботи і не завдовольн.явся готовими зразкам� з української 
драматургії,. а озирався ширше, шукаючи власноr стежки у мистецтві. · 

Що-до мови листа та його правопису, то вони потрібують делких 
уваг. Писано листа російською :мовою, бо тоді ще рідко хто зважувався 
писати українською мовою щось складніше своїм змістом: наукова й ділова 
мова була так що й зовсім не розроблена. І Тобілевич· почував, що росій
ською мовою він вільніше висловить усі свої думки. Але в пього частенько 
трапллютьсл ·виразні українізми, лк, напр., «на прЬІзьбу», <кару божую•, 
«буде дЬІтЬІпа», <швець»; там, де це було легше, лк, папр., у кінці листа, 
коли він по-товариськи дякує Старицькому, Тобілевич і зовсім переходить 
до української :мови. Укра1нські вирази та цитати писано офіційним тоді 
правописом, хоч з виразним нахилом до української фопетиии (пор. такі 
написання .як «обернЬІцв.», <всіх'Ь», <піде», «дід'Ь) та инш.). 

Російський правопис звичайний, але в тексті листа є чимало ортогра
фі чних помилок. Вони полснюютьсл почасти ти:м,, що листа писано похапцем, 
нк це видно з останньої приписки (напр., безперечно описки такі напи
саннл, лк «убіл'Ь>, «тіхій», «і по упрлмству», «за родившихсл>, «за тлнуть», 
<до ходлт'Ь> і т. и.). Почасти тут маємо особливості :манери авто ра, напр., 
сливе . послідовно післл х нема rь, в іменах Варьки та Гната пиmетьсл :мало 
не всюди мале в та г, делкі слова пишутьсл беЗ протин:ки, одним замахом 
і т. и. Декілька випадків :можна пояснити впливом української мови, ак, 
напр., «Серце», «нравиться», <женитьсл•, ссоверmИтьсл»-в 3 ос. оди. прлм. 
епос. і т. ин. Тільки в небагатьох випадках ми маємо помилкове написаннл, 
та й то треба додати, що тоді російський правопис ще не був встановле
ний остаточно. 

Визнаючи за необхідне подавати в науковому виданню як-найточніше 
авторський текст, ми друкуємо тут листа без жадних змін і поправок, але 
залишаючи тільки ті відступленнл від загально-вживаного дореформеного 
російського правопису, що виступають у листі .цілком вира.sно. 

Олександер Кисіль. 
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8 Октября 1884 г. 

Н овочерка�к'Ь. 

Дорогой Михайло Петрович'Ь! Об'Ь искустві: и творчестві: сужденія без

конечно раsнообразнЬІ и разнорі:чивьr. Не давно мні: СадовскіИ 1) прислал'Ь 

реценsію, В'Ь которой его упрекают'Ь за то, что он'Ь натурально умер'Ь, а В'Ь 

Одессі: за зто именно хвалили. В'Ь зтой области нtт'Ь ничего такого най

положительнаго - против'Ь чего нельзя бЬІло бьr возражать. И по зтому не 

удивительно если мьr будем'Ь на один'Ь и тот'Ь же предмет'Ь смотрі:ть нt

сколько различно. Ваше мнtніе относительно моей драмЬІ - «Хто вьrнеН'Ь», 

я перечитал'Ь раз'Ь десять. Оно ді:лится на двt части: червая часть скло

няется R'Ь тому, что драма можеть бЬІть чудесна, если исправить 2 и 3 

актн, а вторая часть, отрицал первую - строит'Ь почти НОВЬІЙ план'Ь и новое 

развитіе драмЬІ. JI попробую насколько 
.
с'Ьумtю возражать. 

Прежде всего В'Ь драмt «Хто вЬІнен'Ь» нtт'Ь того злого генія, которьrй 

разрушает'Ь счастье людей. Жизнь моих'Ь дtйствующих лиц'Ь идет'Ь по 

тtм'Ь н.еисповедимЬІМ'Ь судьбам'Ь прнродЬІ - что ли, услtдить которне во 

всtх'Ь подробност.ях'Ь и замкнуть В'Ь ті:сную рамку зависимости одного собЬІ

тін ОТ'Ь другого - нtт'Ь возможности, так'Ь как'Ь тогда вLІИдет'Ь ді:йствительно 

не вопрОС'Ь: хто вьшен'Ь?, которЬІИ �·еперь трудно разрtmить, а вьтИдет'Ь: или 

«Свекруха>, или <Варька», ОДНИМ'Ь СЛОВОМ'Ь то, что будет'Ь ЗJІЬІМ'Ь или доб

рЬІМ'Ь ЗJІемевтом'Ь, ИЗ'Ь котораго произойдут'Ь всі: собьtті.я драмьr. JI взвл'Ь 

жизнь. А В'Ь жизни не всегда драма разЬІгривается по таким'Ь законам'Ь 

логики, что бЬІ не оставалось мtста для вопроса <хто вьшен'Ь»? Постараюсь 

об'ЬЛСПИТЬ свою драму. 

Гяат'Ь обьrкновенньtй здоровЬІЙ :молодой парень, сильнаго �·е:мпера:мента 

В'Ь первом'Ь ді:йствіи ОН'Ь совсі:м'Ь не так'Ь rорячо любит'Ь Варьку, что бЬІ 

ему потребовалось очень много докаsательств'Ь виновности ее, или не винов

ности. Достаточно, что его товарищь, не имtющій причин'Ь лгать; говорит'Ь 

ему, что виді:л'Ь варьку С'Ь другим'Ь, что Варька т ак о в с  к а  я, что бЬІ у 

него (гната), :может'Ь бнть и прежде замі:чавmаго ее легкость, явилась 

полная ві:ра в'Ь то, что Варька фойда; а тут'Ь :кстати указЬІвают'Ь ему на 

скромпую хороmую ді:вуmку, которая, при том'Ь же, как'Ь подслуmал'Ь тот'Ь 

же товарищь, любит'Ь Гната, - достаточно, говорю, всего зтого, чтобн Гнат'Ь 

бросил'Ь Варьку и публично стал'Ь ухаживать за Софіею, хотнбЬІ, первона

чальио, і поупрямству і в пику ей, а потом'Ь и в'Ь самои'Ь ді:ліJ. Варька и 

ді:йствительно, в'Ь сущности, таковскал. Опа, посущности своей природЬІ, 

1) М. :К. Садовс ь кий - брат І. R. Тобілевича, відомий артист, що служив тоді 'в трупі 
Старицького. (Всі примітки до листа иоr. Ол. :Кисіль): 
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есть такая женщина, которая хочет'Ь пользоваться ОТ'Ь жизни всtм'Ь, что 
зта жизнь ей с е  й ч а с  'Ь дает'Ь, несправлллсь С'Ь сельсІtиМ'Ь кодексом'Ь нрав
ственности. Она еще ne засватанная С'Ь Гнатом'Ь, и потому, так'Ь сказать, 
вьrбирает'Ь: з гнатом'Ь гуляет'Ь, но навс.якій случай заигривает'Ь С'Ь другими 
она горячо и чисто гната не любит'Ь; но когда увидtла, что двойственность 
ее открЬІта, и что опа, во всяrюм'Ь случаt, терлет'Ь одного из'Ь хороших'Ь 
парпей, то ей дtлается досадно: ка1t'Ь зто она из'Ь за такого пустлка, что 
постолла под'Ь сtном'Ь С'Ь другим'Ь и ради разпообразія пригорнулась К'Ь 
нему, да не умtла зтого скр11ть-потерлет'Ь Гната? и потому, болtе или 
мевtе rорлчо, из'Ь самолюбіл и нf>которьrх'Ь перспектив'Ь, задерживает'Ь 
Гната, стараясь уговорить его; во тот'Ь и слушать не хочет'Ь, тогда она: і 

В'Ь пику Гнату, и ош1ть же, по с:�юйству своей природн, .берет'Ь перваго 
попавшагосл парня, что окончательно, повидимому, убtждаеТ'Ь Гната, что 
она фойда и отпошевія их порвавьr. Намtреній мстить Гнату, или пла
пов'Ь каких бь� оно нибюrо В'Ь зто:м'Ь родt, опа не имtет'Ь; а если и гово
рит'Ь': «думав'Ь засrращать, побачимо хто до кого оберньщл» то в'Ь зтиХ'Ь 
словах'Ь, �дЬІmится еще пеуспокоившаяся досада, только! По моему 1-е дt:й
ствіе ни чего нетребует'Ь и я, С'Ь тоіі: точки зрішія, С'Ь которой смотрю на 
дtйствующих'Ь лиц'Ь моей драмu, не в'Ь силах дать им'Ь в'Ь перво:м'Ь дtй
ствіи ни одного слова. 

Посл� перваго акта отношенія Софіи К'Ь Гнату еще не Извtстнu, вЬІ 
не вправf> и не и:м:-Ьете еще основаній думать, что оні. женитсл 
на Софіи; а потому второе дtйствіе, хотя и слабовато - С'Ь зтим'Ь 
л соrласен'Ь1 но никогда не лиmпtе и в с е г д а  и мtет'Ь д в и ж е· 
ні е д р ам ЬІ в п е р е  д 'Ь. Только намtченньіе в'Ь первом'Ь дtйствіи 
Гнат'Ь и Софія-являются уже жепихом'Ь и невtс�ою, развіJ зто не движе
віе вперед'Ь? Софію любит'Ь и с т  и н  я а я е л п а р  а Петро, С'Ь которЬІМ'Ь 
опа без'Ь сомнtвія бьша бЬІ счастлива, так'Ь как'Ь зтот'Ь с1tро:мпьrй тіхій і 

безпріютпнй сирота любит'Ь ее безконечно больше, нtжели Гпат'Ь. Не знаю 
почему вЬІ думаете, что Петро введен'Ь для того только, чтобь� потом'Ь явитьсл 
в'Ь 4 д. С'Ь извtстіем'Ь о болtзпи отца? Он'Ь в'Ь веден'Ь и для того еще, 
чтобн показать днух'Ь созданпнх'Ь дpyr'L длл друга людей (Софія и Петро) 
кротких'Ь и чистЬІх'Ь, по Софіл не идет'Ь па встрtчу своем.у счастью, что 
так же важно В'Ь вопросt «хто вЬІнен'Ь ?> потому, что люди всегда прохо
длт'Ь мимо своего счастьл и лtзут'Ь туда, гдt их ожидает'Ь горе, но они 
В'Ь ослішленіи зтого не понимают'Ь. Нампец'Ь степень любви Софія и Гната 
внлсняетсл. Вн видите Софію горлчо люблщею Гната, отчасти ревнующею 
его и грустящею, что его так'Ь долго нtт'Ь, видите отноmеніе ее К'Ь Гнату 
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до брака и чувствуете, что Гпат'Ь се не любит'Ь так'Ь страстпо, как'Ь Петро, 

что Гнату правитьсл Софія, как'Ь противуположпость варькt, которую ов'Ь 

и оставил'Ь за ее паклояяость R'Ь ве постоляству: «ТЬІ ве для одного, а для 

всіх'Ь»-сказал'Ь ОП'Ь варькt; ВЬІ видите, что и о Софіи говорят'Ь, что за нею 

ухаживает'Ь швець, однако Гпат'Ь вtрит'Ь в'Ь ее чистоту, что его, повидимому, 

и привлекло и потому не так'Ь легко расходитсл С'Ь нею, как'Ь разошелсл 

С'Ь варькою. Наковец'Ь вспЬІльчивЬІй и даже дикій темпе.tJамент'Ь вь�каsЬІ

ваетсл В'Ь расказt его как'Ь ов'Ь бил'Ь mведов'Ь и ложит'Ь не маловажвЬІЙ 

штрих'Ь ва его характер'Ь и будущій поступок'Ь. Отца Софіи не ставу 

касатьсл подробно. Зто олицетворевная млгкость характера и любвиобиль

нtйшее К'Ь своему чаду серце, но личность пассивнал и потому безцвtтвал, 

хотя и страдальческал; тtм'Ь не мевtе, однако, входл в'Ь драму и ОН'Ь дви

гает'Ь ее психически В'Ь перед'Ь, так'Ь как'Ь на его душеввЬІх своИствах'Ь 
построепЬІ характер'Ь Софіи и бЬІстрое согласіе ва брак'Ь Софіи с'Ь Гнатом'Ь, 

хотя ОВ'Ь и увtрен'Ь, что С'Ь Петром'Ь опа бьша бЬІ счастливtе. Можно ли 

сказать, что 2 д. оставляет'Ь дtйствующих лиц·ь В'Ь том'Ь же положеніи, в'Ь 

како:м'Ь они бЬІли в'Ь 1-м, когда оно, послt едва за родившихсл отношеній 
В'Ь первом'Ь дtйствіи, nриблизило их до . свадьбЬІ, позпакомило пас'Ь С'Ь 
отцем'Ь Софіи и т. д. - что уже1 переимеповапо??!... Л не знаю чtм'Ь лучше 

будеТ'Ь реRОМЄПДуемое вами 2 Д. В'Ь ВИДfJ заруЧИП'Ь1 СВадьбЬІ ИJ1И праЗДВИRа 

(праздник совсtм'Ь ве подходит'Ь) на которие пришлось бЬІ В'Ь горо д'Ь 

привести (чего пи когда не бЬІвает'Ь) парней из'Ь деревви и пепремtвно 

варьку; пересьшать все дtйствіе зтпографіей, которой и так'Ь довольно В'Ь 

паших'Ь піесах'Ь, и показать варьку-(уступить ей главное мtсто) зтот'Ь 

отрицательпмй тип'Ь в'Ь такой прелести, что бЬІ для Гната опа заблистала · 

п о в ЬІ м 'Ь свtтомі, чтобЬІ ОН'Ь 'иачал'Ь вновь львуть В.'Ь вей душею, тогда. 

как'Ь длл зтого оп и до сватьбь� и до заручив'Ь имtл'Ь времл. Накопец'Ь 

во всем'Ь предлагаемом'Ь вами 2 д. не будет'Ь мtста показать до брачв11е 

отпошевіл между Софіею и Гпатом·ь, (степень их любви) так'Ь как ва 

свадьбt о любви уже не говорлт'Ь, длл зтого бЬІло времл раньше. Потом'Ь 

оп.ять не удовольствіе свекрухи тут'Ь совсtм'Ь не. умtста, раз'Ь опа согласи

лась ·па брак'Ь. Да опа может'Ь бЬІть даже и любила Софію раньше, пока 

та песдtлалась ее певtсткою - так'Ь зто и _всегда бuвает'Ь и зто ни сколько, 

ни сколько не помtшает'Ь ей проявить традиціонпЬІе права свекрухи -

грЬІзть свою невtстку, даже па другой день свадьбЬІ. Л зти отношевія 

весьма хорошо знаю и близко наблюдал'Ь ва 5- 6 случалх'Ь, явлллсь даже 

лично примирителем'Ь! При всем'Ь зтом'Ь движевіи драмЬІ вперед'Ь-:- будет'Ь 

не бо,льше чtм'Ь у менл есть и лишь в'Ь зто:м'Ь смЬІслt оно вЬІразитсл больше, 

что совершитьсл факт'Ь- свадьба, за то отвошевій отца R'Ь дочери, Софіи 
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К'Ь Гнату и обратно - нtгд'h будет'Ь и показать нрко, а прійдетсн во вто
ром'Ь же дtйствіи, когда ИЬІ еще не видили любит'Ь ли Гнат'Ь Софію, а 

Софьн его -- показать, что ОН'Ь уже вновь любит'Ь варьку, да почему-то все 
таки жевитьсл ва Софіи!!". Л предпочел'Ь показать болtе важю:ае фазись�: 
о.ставио'Ь публикt вообразить В'Ь началt третьего акта, что свадьба со всtми 
ел прибаутка:ми уже бьша, поззіл прошла, а теперь вачинаетсл жизнь -
проза. Л соuсt:м'Ь не желал'Ь поставить не счастіе Софіи и всей семьи В'Ь 
зависимость от'Ь строго опредtленнЬІХ'Ь стре:млевНі варьки разруmить ее 

счастье, а предоставил'Ь зто се:мейно:му омуту и другим'Ь, трудно уловимЬІМ'Ь 
теченілм'Ь жизни. 

Относительно 3-го акта скажу ,толь1ю вtсколько слов'Ь. Гнат'Ь своими 
дtйствілми достаточно охарактеризовав'Ь и ви какой монолог'Ь ему не вужен'Ь. 
Вн видите, что ему дома не сидиться, что началось семейвое разложевіе, 
раs'Ь потому, что дома плач'Ь и скрежет'Ь зубов'Ь, а у него вtт'Ь характера 
поламать привачн11л отвошеніл К'Ь матери, которь�я в'Ь его положеніи не 
.легко ламаютсл и болtе развитнми людьми; позтому у него нtт'Ь силЬІ стать 
па сторону жени В'Ь полвt и ов'Ь: то из'Ь чувства справедливости хочет'Ь 
защитить ее, то, видл слезн матери, не можеn ореевтироватьсл и сговлет'Ь 
зло, как'Ь зто всегда бнвает'Ь, ва слабом'Ь и блпзком'Ь человfПі:J;. Тут'Ь еще 
пtт'Ь [ совершепной 1)] любви It'!> варькt и полваго поворота, есть только 
состоропн варьки стремленіе за тлнуть его К'Ь себt пользулсь вн
годвмми условілми семейваго положепія Гната, о котором'Ь она зпает'Ь 
( в'Ь селt все звают'Ь) во об'Ь зтом'Ь л и ш ь с л у х и д о х о д н т 'Ь д о С о
ф і и, усугублнн ее главную горесть - гнет'Ь свекрухи! В'Ь простЬІх семьлх'Ь 
нельзя допустит:ь любоввицу в'Ь такой фop11tt ка.к'Ь вЬІ предлагаете, Зто не 
вяжетсн С'Ь зтикетом'Ь сельских'Ь людей. Нtкоторое наклоневіе есть и у 
Гната В'Ь пользу варьки (что так'Ь же видно ИЗ'Ь слов'Ь самой варьки) во 
показавать зту сторону широко не слtдует'Ь потому 'rогда уже будет'Ь нево, 
что Гнат'Ь любит'Ь варьку, угнетает'Ь через'Ь зто жену и слабо заступается 
перед'Ь матерью; между тtм'Ь как'Ь причина несчастного положеніл Софіи 
со всtм'Ь не в'Ь том'Ь, что варька существует'Ь, а в'Ь том'Ь, что вообще семей
н11й гнет'Ь свекрухи убивает'Ь даже сильнЬІх лиц'Ь не только таких �ірот
ких'Ь как'Ь Софія и что не будь зтоrо гвета не б11ло бЬІ мtста и для варьки,
Гнат'Ь во всt не развратпик'Ь п не сладострастник'Ь, чтобь� ОТ'Ь тихой сча
сливой семейной жизни бtжал'Ь искать варек'Ь!!" А свекруха, помое:м:у, так'Ь 
охарактеризована, что уже ничего вова.го не скажет'Ь в'Ь слtдующих актах'Ь, 
а потому я ее дальше тушую. Она свое д1шо сд1шала. Если бог'Ь приве· 

1} В ркп. це сJІово аа:sресJІево. 
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деr'Ь :менн играть, то н СМІ'Ь снrраю роль старика и надtюсь, что прощапье 

сдtлает'Ь впечатлевіе". Почему вЬІ находите, что Гнат'Ь должев'Ь как'Ь инте

лиrевтньrй человf>к'Ь, бросить стильцем:'Ь? Оят. довольно дикій человtк:ь, 

страшно вспьrльчивЬІй, ОВ'Ь бил'Ь В'Ь ropoдt 1) (зто риск'Ь и неве.якій парень 

ва зто способен'Ь) шведов'Ь 2) за кавуя'Ь. В'Ь послtдвtй сцевt 3-го д. он'Ь 

бЬІ матери даже дал'Ь взлупку, если бьr убtжала жена. Ослtплеввьгй rвt

вом'Ь - так как его ц�льrй ·день раздражают'Ь - ов'Ь лома�т'Ь кочергу и в'Ь 

зтот'Ь же раs'Ь убіл'Ь бьr Софію, в порьrвt rвtва, если би его не удержала 

мать и когда она задержала палку, то гват'Ь ревет'Ь как'Ь sвtрь и прокли

пает'Ь всі3х (значит� и мать)! Не знаю, что тут'Ь в зто:м'Ь д. еще нужно 

прибавить?". :Картина сильваго весчастьн закопчена, возможность будущей 

катастрофЬІ подготовлеваt". 

О IV д. прійдетсн ваибольше говорить . Есть люди, которие мимо семь и 

цмі3ю1·'Ь удовлетворевіе своих'Ь животпьrх потребвостей, а есть люди которЬІе 

п е м: о г у т 'Ь зтоrо вьшосить! Есть JІюди, которне, В'Ь положевіи Гната, у дов 

летворившись в'Ь тот'Ь вечер'Ь , в'Ь которнй розьrгралась драма, tдой і пить

ем'Ь і". 8) пошли бьr спать С'Ь спо.к.ойвой совtстью и вполвt довольвЬІе собой, 

а есть такіе люди, которЬІе, совершая по своей слабости, такоrо же рода 

поступок'Ь - страдают'Ь послt его совершеніл больше чtм'Ь сколько ояи стра

дали-бЬІ ОТ'Ь препнтствій R'Ь совершевію тasoro поступка. Люди интелигент

нЬІе считают'Ь гадким'Ь и омерзите;rьвЬІМ'Ь украсть, убить; во прилюбодtй

ствовать с читают'Ь возможвЬІм'Ь и извеиительвЬІм'Ь, не см.отря ва то, что 

ИСТОЧЯИК'Ь ИЗ'Ь котораго JІЮДИ винесли повятіе - ЧТО гр Ьх и что гадко 

(1 О з а п о в е д  t й) - запрещает'Ь пр,елюбодtяяіе на равнt С'Ь убійством'Ь и 

кражеюІ". Но у прость�х, не посредственвЬІх, чистнх людей - зто не так:ь! ... 

Гнату трудно било заснуть тtм'Ь болtе, что варька не удовлетворлется своею 

ролью, а требует:ь, что бь� ОН'Ь прогнал'Ь Софію. Слtдовательво : жена слtпая 

п�ред'Ь глазами и тут'Ь же рядом'Ь разжигающая его любовница, которая 

сеrоднн :м:ожет'Ь привадлежать ему, а если не прожинет'Ь женьт, то вавтра 

уйдет'Ь в'Ь город'Ь и найдет там м:оскалн... О, тут'Ь може1·'Ь заснуть только 

развратпик, или старик'Ь, а не 25 лtтній человtк'Ь, поднЬІЙ огня! У гната 

природа во вслком'Ь случаt дtвственнан (еще не развращеннав). Он'Ь воспи· 

тав'Ь В'Ь поннтілх о гнустности таких отношевій, какіе у него завлзались 

С'Ь Варькою ... Вtдь ов'Ь С'Ь варькою до женитьбн разошелсн потому, что его 

чистота не могла переварить возможности раздіJJІа состороньr варьки ласк'Ь 

1) Слова св'Ь ropoдt» и сза кавун'Ь• написано з приrиском, більшими літерами. 
11) Так rлузуючи прозивають шевців; про це - в тексті півси. 
5) Пропуск в орnrіналі. 
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между и:м'Ь и други:м'Ь. Так'Ь же точно он'Ь пе может'Ь перепос:Ить самого 
себя за то, что он'Ь вьшужден'Ь дішить свои ласки между Софіею и Варькою. 
У Софіи родилсн ребенок'Ь, она В'Ь родах осл1шла, гпат'Ь сдtлался отцом'Ь. 
Его угнетают'Ь кругом'Ь несчастьн, ОН'Ь видит'Ь В'Ь зтом'Ь кару божую и не
малую долю всtх з·rих несчастій приписнвает'Ь своему поведенію, ОН'Ь хочет'Ь 
раска.яться, он'Ь хочет'Ь смериться, вернуться К'Ь Софіи весь, но еще не 
может'Ь забнть варьку, которая r,вои:м'Ь тtлом'Ь завладtла его душею, еще 
полон'Ь страсти К'Ь ней, одно воспо:минаніе о ней бросает'Ь его В'Ь жар'Ь и 
тянет'Ь туда к'Ь ней, ОН'Ь перемогает'Ь себя, по является варька, демон'Ь 
искуситель, которнй чистой свtтлой любви R'Ь нему не имtет'Ь, а лишь орга
ническое влечевіе, драsнит'Ь ero, что пойдет'Ь в'Ь город'Ь, найдет'Ь москаля 
и, sавладtв'Ь вновь всtм'Ь существом'Ь rвата, требует'Ь проrнать жену, С'Ь 
которою, нtсколько минут'Ь тому иазад'Ь, гпат'Ь желал'Ь жить по закону, 
насилу л может'Ь бь�ть даже свою природу: «у неі дЬІтя е - воно Ж'Ь мое!» 
Но оказЬІвается, что и у варьки буде ДЬІТЬІна". Нtжнал и страстная ласка 
варьки напоминает'Ь Гнату прошлЬІ.я, · иедавнія, наслажденія, он'Ь изне:мо
rает'Ь под'Ь давленіем'Ь страсти и в'Ь концt концов'Ь варька уводит'Ь его С'Ь 
собою. Послt раскаянія, новое падевіе, для чистого серцем'Ь и ве посред
ственпаго человtка, ужаснtе, чtм'Ь первоначаJІьннй грtх'Ь. Под'Ь влінніе:м'Ь 
спирта, под'Ь вліяніем'Ь сладости проведенннх С'Ь Варькою минут'Ь, он'Ь, 
:м:ожет'Ь бнть на время и sабЬІл'Ь свое положевіе, но когда вервулся домой 
перед'Ь иим'Ь всt ужасн его двойственнаrо поло.ж.евія внросли сильнtе 
чt.м'Ь когда либо... Почем'Ь знать, .может'Ь бнть варька раздраsнила его В'Ь 

І 

зтот'Ь раз'Ь и, по расчету, даже не позволила ему удовлетвориться ея тtлом'Ь, 
а повторила лишь ультиматум'Ь прогпать Софію?! .Л зтого не знаю сам'Ь". 
хотя зто и беsраsлично. 

У Гната мелькает'Ь в'Ь головt МЬІСЛЬ проrнать Софію и рядом'Ь вопрос'Ь: 
«RудЬІ вона піде?» Теперь уже только вопрос'Ь: куда піде. Только па зтом'Ь 
еще дер.жител ..сожалtпіе, что нtкуда дішатьсн... Вслі:дствіе тяжести своего 
положенія, сознанія своего безсилів угнетающих'Ь его душу, он'Ь хочет'Ь 
повtситься, что бЬІ всt видtли, как'Ь ему худо жидось". Вспо:минает'Ь варьку, 
жизнь воскресает'Ь перед'Ь ним R реальнtйших формах'Ь и он'Ь рtmает'Ь 
безповоротно� прогнать Софію, утtшая себя почти бредом'Ь, что оп'Ь не 
виноват'Ь ... 

Тут'Ь дішается ясно, что оставить варьку -вЬІше его сил'Ь, он'Ь пе:мо
жет'Ь зтого сді:лать." Хто вьшен'Ь? (еще сві>тлая сторона природн едва sа
мі>тною точкою :мелькнула в'Ь голові:). Но тут'Ь он'Ь дошел'Ь до преді:ла и 
состоном падает'Ь па прЬІsьбу. В'Ь порЬІвt бі:mенства, до котораго доmел'Ь под'Ь 
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тнжестью угнетающих ero нервЬІ вопросов'Ь, разрі;шить которьtе не только 
Гнат'Ь, во и болі;е развцтой челові:к'Ь в'Ь ero состонвіи не мог'Ь б1�1, у Гната 
кровь взнла верх'Ь вад'Ь сожалевіем'Ь, которое еще мелькало в'Ь на чалі; моно
лоrа, - В'Ь пор1�1вt бtшенства, говорю, он'Ь самому себt подсказнваеть, что 
не пойдет'Ь В'Ь хату, чтобЬІ не убить женЬІ, значит'Ь у него пронес.nась уже 
мьrсль и об'Ь убійствfJ, а тут'Ь как'Ь раз'Ь и она внходиТ'Ь". При звуках'Ь ее 
голоса в'Ь голові; Гната помутилось". осталась одна злоба и ненависть не 
измі!римо внросшін в'Ь вем'Ь при ласкавом'Ь жесті; Софіи, которан поло
жила ему наплечо руку и хотfJла сказать про отца, но бtшенвЬІЙ: Гнат'Ь 
уже непомнит'Ь себн. Ему :может'J> б1�1ть припомнилос� горлчее об'Ьнтіе варьки, 
пронеслось :молніею сравненіе сл1шой Софія и здоровоіі варьки, а тут'Ь еще 
ему показалось, что она хочет'Ь укорлть его за варьку (на вopfJ шапка 
горит'Ь) и он'Ь, обезумfJвшій от'Ь нрости, схватил'Ь ее мож�т'Ь б11ть только С'Ь 
цfJлью отопхнуть от'Ь себн, а может'Ь б1�1ть... но когда жертва очутилась в'Ь 
руках - он'Ь в'Ь изступленіи задавил'Ь ее." и кончает'Ь бредом'Ь: с:так'Ь ій 
на роду напЬІсано>". До вашему плану в'Ь 4 д. приходитьсн много показЬІ
вать Софію и дать еіі поступки не свойственвЬІе характеру. Л показЬІваю 
в'Ь 4 д. Софію только тогда, когда у нее авллетсн новое страданіе, когда 
пришел'Ь Петро звать ее R'Ь у.111ирающему отцу; по вашему же плану ова 
должна сидfJть переА'Ь публикою, качать ребенка, жаловатьсн па судьбу, 
возбуждать сожаленіе и sаботьх других, а тут'Ь же свекруха опнть должна 
ее mтовхать- до нкоись роботьт! (СлfJпую?- не естестве�но). Да и тоскливо 
зто будет'Ь." свекрухt, послі; 3-го акта, дать оплть сцену ва старь�й мотів'Ь, 
что Гнат'Ь напрасно жевилсн на Софіи - скучно"". Гната сдtлать пьнвицею." 
незнаю почему зто лучше ті!х зкономических'І. несчастій, 1tоторьхми н окру-
жил'Ь его?". УгрозЬІ матери волостью, так'Ь же не естественвЬІ и не суще:. 
ствующи... Сцена, которую Софіл подслушала бьх - ни чего не прибавит'Ь к 
драмі!". Гораздо больше драматизма в'Ь том'Ь моменті!, когда Гват'Ь уходит'Ь 
С'Ь Ва рькою, а несчастнан, одинокан, слfJпан Соф ін - зовет'Ь его в'Ь окпо". 
Софія окончательно разбита, она рада какому нибудь покою, rДt там'Ь ей лемен
тувать и заступатьсн теперь за попранвь�е ее права? Она свtту божьему 
рада." Paз�fJ крик Софіи: убей мен.я! будет'Ь достаточнЬІМ'Ь мотивом'Ь длн того, 
что бЬІ Гнат'Ь взлл'Ь да и убил'Ь ее? 'Гут'Ь весраввенво меньше мотивов'Ь длн 
убійства, чfJм'Ь у менн, так'Ь как'Ь Гнат'Ь застигнутий в'Ь расплох'Ь С'Ь варь
кою, чувствун себн вивоватьхм'Ь, без'Ь сомвfJнін, потернлсн бьr, а варька 
убfJжала бЬІ! И только. ЧfJм'Ь же он'Ь бЬІл'Ь бЬІ подrотовлев'Ь к'Ь такому 
афекту, реsультатом'Ь котораго не иsбtжно должно нвитьс.11 убіііство?". 
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Что же касается до слfшотЬІ Софіи, то опа проиsошла_ ОТ'Ь родов'Ь, 
будучи подrотовлепа зарапtе частЬІм'Ь плачем'Ь. Доктор'Ь, паходил'Ь зто есте
ствеппЬІм'Ь. ВЬІ говорите, что у мен.11 много лишвих JІИЦ'Ь. Дід'Ь МЬІкола, 
ОНЬІсько и парубки С'Ь дfшушками. Bct они преДставлают'Ь фоп'Ь, ва кото
ро:м'Ь вЬІдtлаются rлавпЬІа фигурн: то Гпат'Ь то Софія. При том'Ь же сцепьr 
С'Ь зтими лицами так'Ь кратки, живЬІ что дtйствія писколько не задержи-

, . 

вают'Ь. Когда то упрекали Островскаrо за то, что в'Ь Грозt, ОП'Ь много лиш-
них дtйствующих лиц'Ь паставил'Ь, которЬІе тор:мозят'Ь дtйствіе: Кулиrия'Ь, 
Сумасшедша.11 барьшн, Кудряm'Ь и т. п., по Добролюбов'Ь, в'Ь послtдствіи, 
разбирая <Темное царство> и «JІУЧ'Ь свtта в'Ь темном'Ь царстві>» нашел'Ь, что 
зто так'Ь и должно бЬІть, что драма не имtла бн той цtяи своей народ

пости, если бЬІ дtйствіе происходило только между лицами нужішми длл 

развиті.л драмн, так'Ь как'Ь не бЬІло бЬІ сфери среди которой они дf)йст
вуют'Ь. Да и вообще в'Ь народной драмt трудно вьrдtлить только дtИствую• 
щих'Ь лиц'Ь и не допускать даже их'Ь до соприкосповенін К'Ь жизни, внt их 
иптересов'Ь". 

Л искренно блаrодарен'Ь вам'Ь за вапі1. обстоятельпЬІЙ отЗЬІВ'Ь о :моей 
драмі>, он'Ь дал'Ь мнt повод'Ь самому rлубже вдуматьсл В'Ь мое произведен'іе 
Теперь, разобрав'Ь ero, я увидііл'Ь сам'Ь, что оно не так'Ь плохо как'Ь :мнt 

показалось, когда я первнй раз'Ь прочел'Ь ваше письмо. 
Конечно не без'Ь ошибок'Ь, не без'Ь слабостей, но пусть будет'Ь так'Ь 

как'Ь есть. Посмотрим'Ь как'Ь опа вЬІйдет'Ь па сценt. Исправить никогда не 

поздно". 
Жму вашу руку и цtлую вас'Ь за вашу щнрість и прнхільяість до :мене 
Драма <Чортова скала> 1) уже кончена мною. Исправляю, сокращаю 

в11rлаживаю. Скоро буду переписЬІвать. 

Искрепно преданнЬІЙ ваи'Ь 

Иван Нарь�И. 

Если есть rд·ll ошибки, то доrадьшайтесь, бо спиmЬІВ'Ь 2). 

1) Драма в 4 д" що Уї переробив тоді Тобілевич вкупі з своєю дружиною з поль
сько1·0 письменника Галисевича. Див. Ко:м:аров. Українська дра•аrурrія, № 630, ст. 96. 

2) Останню фразу приписано збоку на nол.11х .. 


