
Листи П. Мирного до М. П. Старицького. 
Подтавському центральному музеєві пощастило як може жадному ин

шому музеєві. В ньому тепер переховуються мало не всі автографи небіжчика 

Панаса Яковича Рудченка (Панаса Мирного). Правда, дечого в цих авто
графах бракує. Так, прим., немає повного авт�графа комедії «Перемудрив» , 
і ще скількись дрібніших. Зате автографи двох його романів «Хіба ревуть 
во.nи як ясла повні?» й «Повія» збереглись: першого романа первісна ре• 
дакція в вигляді оповідання і друга уже в вигляді романа, а другого в 
двох редакціях (3 частині) і четверта в двох редакціях початку. Опис ав

тографів, що я його склав, обіймає 303 ч. ч., починаючи від невеличкого 

шматочка паперу і вінчаючи величенькими зошитами. Матеріял цей чекає ще 

На СВОГО ДОСЛіДНИКа Ї має В собі дуже Цінні дані ЯК ДЛJІ . біографіЇ небіж

ЧИКа, так і длл дослідження розвитку творчости писЬменника. Особливо 
великої ваги-,--дані, що показують участь брата П. МирнОІ'О І. Я. Рудченка 
(Івана Білика) в романі «Хіба ревуть воли» . Почасти ці дані вже вико· 
ристала в своїй (недрукованій) розвідці І. Я. Рудинська. Др-угий роман його 
«Повія», що його дві частині надруковано в 1883-84 р. р., а третл почалася 
друком тільки за рік до смерти Мирного (в 1919 р.), так і не скінчений 
друком досі. До цього роману збереглися: в автографах цікаві чернетки 
листів до М. П. Старицького, що uочав був друкувати роман у своєму збір
нику <�Рада». М. П. Старицький був знайомий з братами Рудчевками давно, 

ще здаєrьсл з другої половини 60-х р. р. У паперах Ів. Рудченка, частина 
яких теж попала до музею, зошит кіпця 60-х р. виготованиИ очевидячки 

до друку, де між вірша ми Ів. Рудчевка вміщено і перевлад з Ба:Ирона Ста
рицького. На жаль, у паперах Мирного збереглись листи Старицького тільки 

за пізніші часи і то дуже небагато. Нижче навf'дені чернетки листів Мир

ного до Старицького торttаються саме роману «Повіл». В них в-аведено план 
роману і з них можна докладно вияснити час, коли був скінчений він - в 
4 частинах. f!oriм Мирний хтів четверту частину розбити на дві: 4-та: 

«По всіх усюдах» і 5-та: «В тихій пристані», але зробити цього вже не встиг 



_____ ____ листи п. МЙРПОГО до м. п. СТАРИЦЬКОГО 65 

і роман кіпчаетьсл в 4-И частині смертю героїні (ві11rтовідно до плану). 
Дуже-б бажано було, щоб друку·вання цих листів наnе.110 родину Старицшого 
fi инmих осіб, що з ними листувавсл МирниП, на думку на.ди•кувати ііого 
листи, що за теперішпього часу так тлжко збирати. 

Листи писано ку.11іmівкою. 

І. 1). 
Шановний добродію 

Михайло Петрович! 

В. Станиславський. 

Щоб не гапти часу, відповідаю лк-найхутче на Ваш прихильний лист 
од l О жовтня. Дуже зрадідо :моє серце, вичитуючи з його про Ваше ба
жаннн роаrточати видавництво українського літературно-наукового r.1ісяч
ни1tа 2). Годі нам швепдлти по чужих сторонах, та· запрохувати сусідньої 
ласки. Пора, давно пора пам 3) згадати 4') про це, -у цьому паша .(сила) 
мі

Fь .і це наше найперше 5) діло 6) . ! Думаючи так, л не гллжу огудно на другі справи і не ставлю їх 
� . пшкчс цієї, -ні. Раз - вільному волл, спасеному - ран, а вдруге-- тідьки при 

товариській 7) спілці уся1шх справ н жду паПбільшої користи длл нас 8). 
А про те все-таки 9) не одмагаюся, що літературне діло - наше перше діло. 
Хто- б що не ро_бив і лк його не робив на користь пародові, - Есе то буде 
носити на собі сліди всесвітнього поступу та 10) розвою, звісно не без того щоб 
туди і свого чого не налипла, -одно тільки літературно-наукове діло носи
тиме на собі чисто народні ознаки 11). Лк-же пам, дбаючи:м про розвій най
кращих народніх основ, не дбати 12) найголовніше про це! На 13) Ваш замір, 
поти прийде дозвіл від уряду на міслчпик, видавати альманахи теж прихи
ляюсь. Чим більше виданнів - тим краще1 Іtраще що-небудь, чим нічого н) . 

Довго і так ми мовчали, хоч, правду кажучи 15), не мало нам приходилось 
звідати усяких заборонів. 16) 

Викладаючи свої думки про літературну справу, Ви сами, добродію, 
побачите з цього1 що л 3 найбільшою охотою, чпм зможу, етапу допомагати 

1) Дати нема, але з дальших листів виходить -1881 р. 
2) За1:рсслено: Гарно, давно-б поvа на'м згадати 11ро це. 3) було 4) бу.ло 5) найго

ловніше В) Я 11е нажу нічого про другі спр11нп. 7) спільности s) нашого діла 9) кажу. 
10). освіті 11) народ п ю  особність 12) про це 13) І 14) Винладаючи сво'і думни про літера
турну справу, Ви сами, добродію1 побачите з усь ого, що л з найбілr.шою охотою 
чим зможу , стану допомагати Вам у цьому ділі. 15) не від нас часом 16

) догада

тисл що. 

злrіиски ІСТОР,·ФІЛОЛОГ. ВІДДІЛУ V, А. н. кн. V. 5 
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Вам у цьому ділі. Ви просите яку-небудь виготовану ·частину з мого нового 
роману. І то можна. От я тіль1ш не знаю, чи справлюся з переписуваннлм 
у такий мадий: 1) час, нкий Ви кажете. Ви сами гаразд знаєте лке нудне 
дідо та переписка, та ще коди її робити самому авторові. А довірити дру
гому - тут, правду кажучи, і нікому. Треба щоб перепищик хоч трохи ма
ракував і в орфографії. Бо про не'1' Ви нічого і не сказали: Чи з и It а н
п нм (то, бачте, м-там де треба и, и - де і) чи кулішівкою думаєте друко
вати? І чи 'Ь треба, чи не 2) маєте думки вживати? Не забаріт1ся сповістити 
мене, бо на днях думаю запрягтися у переписку. 

Що-до гонорару, то я 3) не знаю що Вам про це і сказати 4). 
Мені невідомо на яких початках Ви дуl\ІаЄте постановити своє видав

ництво. Коди і на свіП кошт, то певно, вигод Ви невеликих ждете від 
цього. А без вигод� лкі там гонорари? Гонорар- діло користи, а нам 
дбаючим про то вк- би послужити своєму краєві, думати про гонорари зовсім 
недодаднє. Одпаче, коли Ви вже намірилися платити другим, то й мепі 
�онорара сами опреділите по середній ціпі Вашої оплати. 

5) Прикликаю�и на Ваші заміри 6) щасливу хвортуну, бажаючи Вам 
усього доброго 

11. 

ІІІановний добродію 

Михайло Петровичу! 

До Вас прихильний. 

15 грудня 1881 р. 

Недав.нечко 7) скіачив л перепис першої частини своєї «Повії» 8) 
іскдавши руки мав надію подеІJжати ЇЇ з тиждень 9) щоб хоч 1'рохи одігнати 

від себе звичайні при цьому ділі урази 10) і забувшись ще раз гаразденько 
ЇЇ перечитати, - може де знаіідет1,�л лка помилка, або незвичаtlне слово, 
котре треба-б було иншим замінити. Аж гудьк! Ваш лист нагадав мені що 

сьогодні уже і 11) той день, котрий Ви виставили лк послідній срок у на
шій умові. Лк приском: 12) мене обцало. 

1) Закреслено: срок 2) треба 3) тіль1ш тоді про 4) Гонорар - діло користи, а нам 
дбати npJ те я к-би послужити нар 'дові своєму думати про гонорар зовсім не прихо
дитьсл ладу . 5) Бажаючи Ва.11 6) усяких хвортун (пестощів". долю) ') тільки s) і то 
тількп першу чаиину і мав був скласти, щоб як казав покійний Гоголь «витанцювалось»-
9) r:о"1,ер1hатп її 10) мож.о 11) день 12) варом. 
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Похнюпивши голову і вибачаючись перед Вами пещотно раз, л мерщі 
схопив свою рукопись і 1) налаштував до пошти. Завтра її зашлю. Не 
дальше лк через три дні Ви одержите може 2) повістку на «ц1шпую посьтл�у 
В'Ь 10 рублей». Це і буде Вам мол працл. В своєму 3) листі Ви раєте ула
джувати 'ЇЇ так щоб можна було 4) дрюкованнл р озбити не більше лк на дві 
книги. Не знаю, лк Ви зробите у сьому разі. Всього роботи чи й ·виста
чить 5) .нк на 4 6) дрюковапих листа 7) і вел вона зведена 8) в одну книжку 9). 

Можна ЇЇ розірвати і па двоє, тільки тоді прийдеться попрощатися з тим, 

що зветьсл «цtльностью». На другу-ж кпиж.r:у альманаху, коли Ви маєте 
пустити Її разом з першою .н не обіцню вистачити другу час.тину, так .нк 

білл неї багато треба попрацювати, а зайвого часу тепереньки у :мене і 
геть то небагато 10) . Робіть лк признаєте длл 11) свого видапнл itpaщe. Одного 
тільки попрошу у Вас: псевдонім (Мирний) виставлений па роботі хай 
зостаєтьсл і в печаті. 

Тепер, скінчивши з діловим бо�tом своєї праці 12) позпайомлю Вас, 
шановний добродію, і з самою системою, або планом 13) роботи, маючи надію, 
що Ви прихильно приtімете мою немудру сповідь. Головна ідел моєї праці 
виставити 14) пролетарілтку і проститутку сьогочасну, ЇЇ побут в селі (І ча
стина) в місrі (друга), на слизькому mллху (трет л) і попід-тинню - четверта. 
Гуртом усю працю л назвав «Повіл». Цією назвою 15) народ охрестив 16) без 
пристановища тинлючих 17) людей, а наnбільше усього проституток. Вона-ж 
взагалі обіймає і всі частини назвиська, через те л і зостановивсл на сьому 
слові, хоч може слово декому здаєтьсл і недоладнім. .Кожну частину :маю 
надію виготувати так, щоб вслка 18) :мала свою самостійність, або ціль
ність. Коли у селі (І ч.) давить Притиківну свій дука Грицько, то у городі 
(друга) не Легше пригнітить городянський крамар Загнибіда. Длкуючи 
йому вона ул:азить у таку напасть, котра згоне 19) ЇЇ матір з світу. А без 
матери що ЇЇ принажує до села? 20) . .Кругла сирота служити вона стане 
у Rого. У городі і 21) служити краще 22) і робота легше. Притиківна пай
маєrьсл 23) у городі до пана (третл частина). Инший побит, вищі звичаї 
міські 21) захопдюють ЇЇ зовсім, з тілом і душею і Притиківна, закохавши 

1) Закреслено: зашивши 2) посилку разом з сим листом 3) послідньому 4) роботу 
5) не більше 6) лист 7,8) можна в одну книжку половину пустити, а в другу - другу 
(колй Би маєтє: надію) 9) До того розірР.ати її на двоє 10; не дуже баг::�то 11) себе 12) маю 
надію 13) своєї 14) нашу 15) сам 16) таких 17) має самостійне 18) вона 1ижна 19) зжене 20) при
манюватиме до села (у тому селі робити?) А щастл (знову) почина.єтьсл теж з города 
21) робо·га 22) леrча 23) зостаєтьсл 24) і доладніші убори. 



68 В. СТАНИСЛАВСЬКИ:ll 

панича, ступає на слизький шллх. Раз ступивши - на хистку 1) кладку -

вона не здержитьсл і 111читьсл далі - сторч головою. П ро се розкаже 4 ча
стина - по під тинню. Спершу вона співачка у городському садку, потім 
содержанка колись 3найомого їй крамарл, тепер члена губ. зем. управи. 
Життл-б у розкошах'2), та раз член сам жонатиfі чоловік, а вдруге і старин. 
На лвху годину вона 3Н0ВУ стріваЄтьсл· з паничем, теж жонатим. СтариП 
ревнивий підслухав їх розмову-і Притиківна 3) знову на улиці 4) . Поти 
мол

/
ода- вона ще не подаєтьсл своїй недолі-і вієтьсл 5) де попало з ким 

попало, поти догулюЄться до шпиталю, а та111 і до бе3носсл 6). Далі уже 
нікуда йти, - під темний вечір і москалі одкидаються, а служба в жида і 
па харч не стає ;). 3імою вона 8) шrентаЄтьсл в село, - там не без добрих 
людей, та й замерзає під своєю колись хатою, а тепер жидівським шинком 

ТакиИ мій, добродію, план. 3 часті слк так зведені, над четвертою 
прихватком працюю, та раз - ніколи, а вдруге - скорої роботи не хвалять. 
Правду кажучи і в засилаємій до Вас частині є багато де чого лишш,ого 
а. главне через спіх не так упорядкованого, JШ би то було треба. Сповістіть 
чи приймаєте мою працю. Лкщо вона бува не

. погодитьсл, то рукопис 9) 
передайте братові. 

Щасти Вам доле! 10). До Вас прихильний 
П. Р. 

ПІ. 

26 березня 11) 1882 р. 

ІІІановний добродію 

Михайло Петровичу! 

Вибачте мене, що л ще не зібрався одл�стувати до Вас па Ва1п пер
ший, ще до Різдва посланий, лист, .як Ви знову листуєте до мене. Дуже рад, 
що мол. праця прийшласл до смаку, а ще біл1.ше буду радіти, коли нею 
послужу на :користь пам рідного діла. Правду кажучи, об сьому я найбільше 
усього і думаю П дбаю: годі нам бавитисл сякими такими казочками та 
приповісточками, та плачем-співом, хоч і 12) щирим та. бездужним, пора на.м 
поглянути ясними очима на пашу роботу 13), пора додати ЇИ, окрім любови, 
і освітнього погляду і посидючої праці, щоб не сміллись побочні люди, щоб 
не сказали: оце і вони з своїм писком та в пшеничпиfі рлд! На мою думку,. 
тільrtо дотепною і досто1Їною роботою ми можемо заткнути незажердиві роти 

-1) Закреслено: вона 2) і 11і,1ого 3) летить 4) поти молода �) гулл 6) ту'г ') харчів не 

дає ' ) надужується 9; :�аmліть 10 ) Бувайте здорові 11 ) м�рта 12 ) правда 13) працю. 
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наших 1) ворогів, ми засліпимо 2) їх неситі очі 3), а тим самим нашу справу 
rюставимо вище ніж вона досі стояда. 

Ви певне, добродію, догадуєтесь куди це я стрижу 4), ведучи таку річ. 
Стрижу 5) н туди Іtуди·б і самому не хотідося. Л1шй: я не радніший по
дати 6) ще частину за-для другого випуску Вашої «Ради», оже не спро
можуся 7). Мене від самого Різдва і досі душлть казьонною 8) роботою та 
ще й будуть душити 9) до самісінького палкого 10) літа, так що я 11) і досі 
не довів до кінцн 12) своєї «Повії» і коли доведу- не знаю. Літом спека тait 

мене розварює, що до роботи я зовсім не гожусл, - надін на весну 13) та 

осінь. Весна тепер кажу не вільна, а осінь - за осінь ще не скажу 14) ні
чого. Уп'лть-же уже й підкінечнл робота 1:;) по1tазує що треба багато де 
чого переробити у другій частині 16) ЛІt прийдетьсл звести усе до купи -
то тоді знову треба все передрати та перетрусити 17). У такій великіfі праці 
та ще не за одним заходом робленій, сами, добродію, знаєте 18) , знайдеться 
де чого і багато лишнJ,ОГО і 19) не договореного, - лишнє треба геть одки
пути, невимовлене договорити. � цього хоч мені 20) мова і н е  дуже 21) 
завгорює, та все-ж і її треб�) причепурити, щоб кажу не стид було 

, 
перед людьми показатися. Дуже-б мене уразило 23) коли-б хто сказав що 

це 24) я вже про сдаву дбаю. Не втаюся: про славу тіль1ш не свого 111 е н н я  
а про славу сам о І' о д і  л а. У мене одна думrtа: JШ би на:м 25) нашу красну 
мову так високо піднлти, лк nідплв ЇЇ Шевченко у пісні. А чи л це зроблю, 
чи другий - длл мене байдуіjjj} Не пиняИте на 

. 
мене, добродію, що л на 

сей раз не даю певного слова. Кажу Вам: не вільно, не зможу висnіти з 
другою частиною «Повії». У мене є невеличкі образки з життя. Колись ма
лась ду111ка у таких образках 26) подати (юt Щедрін у «Семействі> Головле: 
ВЬІХ'Ь цілу 27) нuз1tу народніх: типів від 28) дідів 29) аж до сього часу, звлзавши 
їх до купи однією· ідеєю: ЛІt з покоління до покоління винародовлюва
дись наші нанталановитіші 30) люди і лк тілши освіта посліднього часу знову 
довела внуків до того погляду що вел робота батьків була одна тлжка 31 

помилка і ЛІt вони привернулись 32) до народу. Л не залишив зовсім цп 
своєї праці1 аже на лкий час все таки її ()Дкинувсн. А про теє кажу у 

1) За1(реслено: очі нашим 2 ) Н
ер

оз
б. 3) Закр

е
сJІено: Потик ати�л з совсім не викін<J

е
ною 

роботою - більше чим гріх 4) веду (гну) 5) гну 6) до друку. 7) Раз S) і до самого 9) трохи 

10) теплого 11) не 12) не скінчив 1З) осінь Н) не зовсім 15) працл 16 ) аже к оли- прий
детьс.н. 17) її п рийдетьс я перетрутпувати та перебирати 1') що 19) де чого 20) м

о
л 21 ) стає 

22) гаразденько гладити 23) уразили дОІ{Ори 24 ) л собі 25) і л чи другий 26) зм�лювати 
"7 ) низку 2s ) з

а часище 29) і до 30) найспособніші наші 91) тільки 32) пішли и народ. 
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:мене образків зо два (аркушів на два або й більше друкованих) 1) може Ви 
ними заткнете дiprty 2) замість другої частини «Повії»? Сповістіть і л вже 
знайду лк небудь час Їх переписати і незабаром до Вас подати. 

До Вас щиро прихильний. 
Р. S. Ольга Петровна знає один такий обрис «День на пастівнику». 

Л: Їй колись засилав за-длл загр.нниЧних 3) видань. Не знаю, чи він де вий- . 
шов? Спитайrе її, вона скаже чи погодитьсл він за-длл Вашої «Ради». 
Другий буде «Батькю, де виведені батьки тих хлопців, що показані ii. пер
шому образку. 

IV. 

13 ... ') . 

Спасибі Вам, шановний добродію, за засилку книжок 5). Л: їх одержав: 
4 прим. Гамлета і 3 - Пісень і Дум. Більшу частину послідніх (переклади) 
м.ені уже відома по виданнлм "Правди", де Ви спершу їх друrtовали, меншої 
(самостійні твори) .11 ще піде не бачив і дуже радо стрів Їх у Вашому 
збірникові. {iitJ з меншою жагою накину вел л і на переrtлад ,,Гамлета". 
Переклад Шекспіра 6) це не малий с1tок 7) уперед у нашому літературному 
поступу. Л: млись cal\1 8) бравсл за перекл:ад Макбета і добре знаю що це 
за морока той Шекспір. Здаєтьсл тait викладно він пише, а проте пере
повісти 9) його на нашу мову дуже т лжrtо. Небаrатечко угризнув л Макбета 
та fi кинув. Ваш Гамлет удавс'і!] Шкода що тут нігде достати псрекл:адів 
Куліша 10) : лепське варто подивитисл лк він давен талановитому переклад
чикові Мсйсел. :Мені тільки одно здаєтьсл, та 1 1) л й сам на собі звідав 12) , 

що лк не плецюй 13) Шекспіра, а він на пашій мові лкось чудно бренить, 
ні живої речі, а тим більше живих людей. Думаю 14) від того, що 15) Шекспір 
малю є ніколи небувалиИ у нас побут: все то королі, то царедворці, т·оді коли 
ми тепер тільrш 16) хлібороби. Звісно і в нас не без сноїх страждань, котрі 
Ше�tспір так вимальовував (наприк. піспн про вдову, що вигнав 17) син, може 
бути nорівнлна до королл Ліра) а проте при чужих та нерідних 18) на111 
обставинах все то 19) здаєгьсл 20) чужим 21). 

1) Занреслено : печатних наберетьсл ') кол;и. 1) Слово не зовс. розібр. 
• ) Дату не с1�ів•1ено, але лист очевидячки з 1882 р" бо чернетка написана на однім 

аркуші з попереднім, З::шресJІено: 6) Друга частина "Пісень і Дум" 6) таких творів лк 
Шек. 7) Не :зов. розібр. 3 ) було узлвсл 9 ) пере1-шадаєтьсл 10) Дуже-б добре було порів

нлти їх один до другого 11 ) що 12) з апµимітив 13) Не зов. розібрано. 14) мені здаєтьсл 

15) ми не зв :шлись до таІ{ОЇ речи 16) греч1tосії 17) вигнану сином 13 ) все то чужі нерідні 
19) то во

но 
20J 

не 
рідним 21) Ваш переклад розміром сербських дум хоч і додав 1tласичности. 
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Питаєте за мої праці, сподіваєтесь бачити у с ю  "Повію" у другіП частині 

"Ради". Ох, добродію, гірко 1) мені Вас зневірлти, а проте приходитьсл. 

Щоб надрукувати ус ю "Повію" (ще 3 частини), то приИшлосл-б одкинути 

виданнл ,,Ради" бодай чи не на рік,' або fi того більше. Звести, то л ЇЇ с лк 

так звів до купи, дові в і до краю 2) та тільки то й слави, що довів 3). 
Багато, дуже багато приіlдетьсл ще над нею попрацю вати поти вона 

стане" . . t), або лк казав ко.1ись Гоголь витанцюєтьсл. Ще може на дру гу 

частину спроможусл , а на всю - запевно скажу ні 5). Похвалюс л остогидла 

вона мені гірше 6) гіркого по11иню 7), а проте все таки хочетьсл довести до 

путтл. Другого нічого і не розпочинаю, все коло неї :Копаюсл. 

Чи одібрали Ви, добродію, мої два образки з життл "День на пасті в

нику" і "Батьки"? Коли вони не погодлтьсл до "Ради", то Ви зашліть Їх 

назад до мене. Вони здад�тьсл до моїх 8) ще загаданих: праць. 

Коли- б уже скоріше побачити Вашу "Раду". Л чув, що найдальше вона 

залежитьсл 9) лк до 15 січнл 10). Пересилю лrt-небудь сей міслць і буду нк 

Бога дожидати. 

Бажаю Вам всього найкращого i найлюбішого в світі. 

До Вас щиро прихильпиП. 

1 ) Закресдено : шкода 2 ) нінцл 3) А лн: не питайте. 
4) Не розібрано . 
5) Закресд.: Зедена дуже і rшсла лк та лісова груша, не вистолла, не влежаласл. 

Та й мороки МІ:Jні з н�ю 6 ) лк 7 ) хрін S) потрібні будуть 9) що на 15 січнл вона обіцяна 
10) коли-б кажу скоріше. 


