




Л Е В

т о л с т о й
Класик світової літератури 
Лев Миколайович Толстой 
цінний для сучасного читача 
і як великий художник сло
ва, і як мислитель.
Творчість великого росій
ського письменника позначе
на особливою складністю 
змісту різноманітністю
форм втілення тем та ідей. 
У статтях і листах Толстого, 
у спогадах про нього ми зна
ходимо багато висловлювань 
з питань літератури, оцінки 
творчості різних драматургів 
і п’єс. Ці відгуки становлять 
значний історико-літератур- 
ний інтерес і, звичайно, до
помагають в першу чергу 
зрозуміти особливості драма
тургічного доробку самого 
Толстого, те, як він сприймав 
традиції і що нового вніс 
в цю галузь.
Матеріали книжки упоряд
ковано таким чином, що дум
ки Толстого про мистецтво 

літературу розкриваються 
в усій їх складності та бага
тогранності.
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МИСТЕЦТВО 1 ЛІТЕРАТУРА В ЖИТТІ 
Й ЕСТЕТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ 
Л. М. ТОЛСТОГО

1

Лев Миколайович Толстой належить до тих великих письмен
ників, які збагатили культуру всього людства не тільки високоху
дожніми творами, а й цінною естетичною спадщиною.

Проблеми мистецтва і літератури в їх багатогранному виявлен
ні привертали увагу художників і мислителів у всі періоди людської 
культури. Висловлювання і судження Арістотеля і Буало, Гетс 
і Шіллера, Флобера і Бальзака й багатьох інших видатних умів, 
що залишили глибокий слід в історії естетичної художньої мислі 
свого народу і людства — великі етапи в прагненні відповісти на ті 
питання, які хвилювали сучасників: що таке мистецтво і літерату
ра, де начала їх виникнення, яке місце вони посіли в житті людей, 
в чому їх сутність, роль і значення, які своєрідні їх риси? Кожний 
художник і мислитель відповідав, освоюючи ідеї своїх попередників 
у цій галузі, створюючи свою систему художньо-естетичних уяв
лень, які визначались багатьма і різноманітними загальними й ін
дивідуальними факторами: матеріальним і духовним рівнем часу, 
значенням попередніх ідей в цій галузі, особистістю творця есте
тичної системи. Історія естетики, поглядів на докорінні питання 
мистецтва і літератури — історія боротьби поглядів і уявлень. Про 
це свідчить складність і суперечливість розвитку поглядів на суть, 
роль і значення мистецтва і літератури. При всьому цьому можна 
твердити, що в кожній системі були такі риси, які переходили 
в наступні покоління. Марксистсько-ленінська естетика, критично 
переробивши естетичну спадщину всіх попередніх періодів, дала 
ясні і чіткі відповіді у цілком новому якісному аспекті на всі доко
рінні проблеми естетичної науки. Природно, що мистецтво і літера
тура, розвиваючись разом із суспільством, розширюють можли
вості і самої естетичної теорії, поглиблюючи, уточнюючи, насичую
чи новим змістом її різні категорії.

Видатні російські письменники і насамперед класики росій
ської літератури X IX  століття ніколи не обмежували поле своєї 
діяльності тільки творчою роботою. Великі майстри слова були, як 
правило, і мислителями великого масштабу. До сфери їхнього розу
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мового життя органічно входили проблеми філософії, історії, соціо
логії, психології, культури і, звичайно, естетики, історії та теорії 
мистецтва і літератури. Все це знаходило, як відомо, цілісне відо
браження в їхній творчості. Неможливо глибоко зрозуміти, не 
уявляючи собі, не осмислюючи в такому ракурсі все те, що зробле
но О. Пушкіним, І. Тургенєвим, Ф. Достоєвським, Л. Толстим,
А. Чеховим... І, звичайно, Максимом Горьким та іншими класиками 
радянської літератури.

Класики російської літератури зробили неоціненний внесок 
в історію російської естетичної і критичної думки. В цьому відно
шенні вони йшли в одному ряду з такими блискучими критиками- 
мнслителями, як В. Бєлінський, М. Чернишевський, М. Добролю- 
бов, Д. Писарєв... Варто лише згадати критичні висловлювання 
О. Пушкіна, М. Гоголя, І. Тургенєва, Ф. Достоєвського і інших 
класиків російської літератури, щоб уявити їх історичні заслуги 
у постановці та рішенні питань народності, реалізму, художності, 
стилю і т. д. в мистецтві й літературі. У вогні ідейної боротьби 
вироблялися передові естетичні і критичні принципи.

Серед класиків російської літератури X IX  століття, які орга
нічно поєднували художню діяльність з теоретичними виступами 
щодо найважливіших і гострих проблем мистецтва і літератури, 
особливе і чи не найперше місце посідає Л. М. Толстой. Виступи 
письменника з проблем мистецтва розкривають не тільки своєрід
ність концепції його суджень, але й примітну рису його характе
ру — найактивніше втручання в ту галузь, яку він вважає насампе
ред життєво важливою. Це підтверджується і викривальним, 
утверджуючим пафосом його висловлень. Толстой ніколи не хоті 
бути над життям, він прагнув бути в самісінькій його гущі, посі
даючи свою безпосередньо активну позицію. В його художніх тво
рах, в публіцистичних, філософсько-моральних, критичних статтях, 
в листах і щоденниках, у висловлюваннях, які в чималій своїй 
частині увійшли до мемуарної літератури, в інших джерелах роз
кривається постійна і глибока зацікавленість долею мистецтва і 
літератури і гострота полемічних суджень в цій галузі, і відбиття 
особистого колосального творчого досвіду, як і досвіду великих 
попередників-письменників і теоретиків-мислителів, і все коло його 
духовного, складного, суперечливого життя, і напружені пошуки 
істинних відповідей на ті питання, які справді були найсуттєвіши
ми і для нього і для його сучасників.

Теоретична спадщина Толстого при всій своїй очевидній супе
речливості, його висловлювання з питань мистецтва і літератури 
минулого і свого часу — надзвичайно вагомий внесок в історію 
естетичної думки, і не тільки російської. А якщо врахувати ту при
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страсність, полемічну емоційність, які постійно супроводжували 
виступи Толстого в цій галузі, можна яскраво уявити силу їх 
впливу на сучасників. Та й ми відчуваємо цю силу впливу на наші 
почуття і думки толстовських висловлювань, знаючи про сильні 
і слабкі сторони критико-естетичних поглядів геніального Тол
стого.

На літературній ниві Толстой виступав близько шістдесяти 
років. І його роздуми про мету і завдання мистецтва і літератури, 
про їх сутність і призначення були весь час у русі, зберігаючи ос
новне зерно, змінювались в тих або інших своїх гранях у зв’язку 
з умовами і обставинами історичного моменту і міри особистого 
розвитку самого Толстого-письменника.

Великим планом літературно-естетичні погляди Толстого у ці
ліснішій формі розкрилися в таких його виступах, статтях і працях, 
як «Промова в Товаристві любителів російської словесності» 
(1859), «Кому в кого вчитися писати, селянським дітям у нас чи 
нам у селянських дітей?» (1862), «Кілька слів з приводу книги 
«Війна і мир» (1869), «Промова про народні видання» (1884), 
«Так що ж нам робити?» (1869), «Про мистецтво» (1889), «Перед
мова до творів Гюї де Мопассана» (1894), «Передмова до селян
ських оповідань С. Т. Семенова» (1894), «Що таке мистецтво?» 
(1889), «Передмова до роману В. фон Паленца «Селянин» (1901), 
«Про Шекспіра і про драму» (1903), «Післямова до оповідання 
Чехова «Душечка» (1904), «Передмова до роману О. І. Ертеля 
«Гарденіни, їх двірня, прихильники і вороги» (1908) і ряду інших. 
Крім того, літературно-естетичні погляди Толстого знайшли своє 
багатогранне відлуння в багатьох інших джерелах (листи, щоден
ники, записи, чорнові начерки письменника, мемуарна література 
і т. д.). Звичайно, головним, центральним твором, в якому синтезо
вані погляди Толстого на предмет мистецтва і літератури, є трак
тат «Що таке мистецтво?» Вивчення цих матеріалів і дає можли
вість розкрити літературно-естетичні погляди великого письменни
ка в їх розвитку, становленні, в головних, визначальних рисах і 
особливостях. При цьому слід пам’ятати важливе положення
В. І. Леніна, який, характеризуючи в цілому погляди Толстого, 
писав: «Саме синтезу ні в філософських основах свого світогляду, 
ні в своєму суспільно-політичному вченні Толстой не зумів, вірні
ше не міг знайти» Це висловлювання Леніна має пряме відно
шення і до естетичної спадщини великого письменника, яка від
значається особливою складністю і суперечливістю. 1
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Але, розглядаючи естетику Толстого, тобто й погляди на 
мистецтво і літературу, треба не забувати блискуче за своєю гли
биною і історичною влучністю визначення Леніним творчості Тол
стого, яке дане в його статті «Л. М. Толстой»: «Епоха підготовки 
революції в одній з країн, придавлених кріпосниками, виступила, 
завдяки геніальному висвітленню Толстого, як крок уперед у ху
дожньому розвитку всього людства»

Теоретична естетична спадщина Толстого, досліджена під цим 
кутом зору, є значним ' чудовим етапом в розвиткові світової 
естетичної думки.

II

Погляди Толстого на питання мистецтва і літератури найтіс
ніше були пов’язані з особливостями всього його світогляду, харак
тером його духовного розвитку і творчих пошуків. Становлення ж 
світогляду Толстого — напружений процес боротьби вірних і по
милкових уявлень, прагнення до вирішення неминучих суперечно
стей, щире бажання «дійти до кореня»1 2 у відповідях на запити 
дійсності, а ширше — життя людства. Відомий радянський уче
ний — автор багатьох серйозних досліджень з питань філософії 
і естетики — В. Ф. Асмус писав у своїй статті «Світогляд Толсто
го» (1961), у найзагальніших, але вірних рисах встановлюючи 
віхи духовного розвитку Толстого: «Світогляд Толстого створився, 
живлячись враженнями життя суспільного і особистого. Більшу 
частину свого життя він перебував у селі. Толстой чудово знав 
працю, побутові умови російського селянина, його ставлення до 
поміщика, до влади. Замолоду він служив в армії на Кавказі і під 
час Кримської війни брав участь в обороні Севастополя, двічі 
пережив пристрасне захоплення питаннями народної школи. Шля
хом особистого знайомства Толстой вивчав, як поставлено шкільну 
справу в західних країнах, організував у Ясній Поляні власну 
школу, був її засновником і вчителем, видавав педагогічний жур
нал, із захопленням займався деякий час сільським господарством. 
Як письменник — все життя творив, залишаючись реалістом, але 
змінюючи від періоду до періоду реалістичний метод письма. 
Живучи наприкінці X IX  століття деякий час у Москві, він поринув 
у вивчення жахливого світу міської бідноти, брав участь у пере
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пису московського населення. Заглибившись в питання релігії, він 
пристрасно заперечує богослов’я православної церкви, критикує 
розділ за розділом «Догматичне богослов’я» Макарія і протистав
ляє йому свій зведений переклад чотирьох євангелій. Як мораліст 
і релігійний проповідник він вивчає не тільки християнську літера
туру, але і літературу Сходу. Заперечуючи революцію як спосіб 
вирішення соціальних питань, великий письменник все ж таки 
підніс свій голос проти терору урядової реакції.

Різноманітність і сила, внутрішній запал всіх цих захоплень 
і занять не були браком зосередженості, «розкиданням» у різні 
сторони. У світогляді Толстого був живий центр, до якого тяжіли 
всі ці різноманітні захоплення і яким вони поєднувались» ^

Справа в тому, наскільки повно В. Ф. Асмус в цій інформації 
ідзначив зовнішні віхи життя Толстого. Можна було б згадати 
заняття майбутнього письменника в Казанському університеті, 

і такий важливий петербурзький період в його житті, " інші чис
ленні й вагомі факти з його біографії, якими позначене його духов
не життя. Відомий дослідник творчості Л. М. Толстого Б. М. Ей- 
хенбаум писав у статті «Про суперечності Льва Толстого» (1939): 
«Визначальною рисою внутрішньої і зовнішньої біографії Толстого 
була безперервна й іноді дуже різка мінливість його поглядів 
і його поведінки. Звичайно раніш поділ життя і творчості Толсто
го на два періоди — до «кризи» 80-х років минулого століття і 
після неї — перекручує реальну перспективу. Нові матеріали (що
денники, листи, чорнові рукописи) показують, що, з одного боку, 
мінливість ця характерна і для молодості Толстого, а з другого,— 
що вона не припинялася і після 80-х років до самого кінця. Кризи 
супроводжували Толстого протягом всього його життя — від виходу 
з Казанського університету до залишення Ясної Поляни» 1 2. І далі 
дослідник цілком точно визначає характер і реальні джерела цієї 
«мінливості». «Мінливість Толстого, яка відбувалася від постій
ного накопичення суперечностей і намагання вийти з них,— пише 
він,— не була, безумовно, простою зміною різноманітних поглядів, 
що свідчила про безсилля або безпринципність... Суперечності Тол
стого— це суперечності російської дійсності», наслідок «швидкої, 
тяжкої, гострої ломки всіх старих «устоїв» старої Росії»3.

1 В. Ф. А с м у с .  Избранные философские труды, т. 1, изда
тельство Московского университета, 1969, с. 40—41.

2 Б. Э й х е н б а у м .  О прозе. Сборник статей. Л., 1969, с. 23.
3 Т  а м же, с. 27.

9



Все це має пряме відношення до поглядів Толстого на питан
ня мистецтва на ті зміни і суперечності, які були внутрішньо 
притаманні його естетичним поглядам. Не примха і не любов до 
парадоксів приводили інколи Толстого до тих суджень і виснов
ків, які різко розходились із загальноприйнятими і перевіреними 
часом поглядами і оцінками. Звичайно, його пристрасті і смаки, 
антипатії і симпатії в сфері мистецтва відбили і те, що було вла
стиве йому як особистості. І ці примхи особистості іноді надзви
чайно виразні. При всьому цьому цілком ясно, що вся його есте
тична концепція, зазнавши змін у своєму розвиткові, характеризу
ється наявністю глибоких закономірностей, джерелом яких була 
та реальна і конкретна дійсність, те багатомірне у просторі і часі 
життя, з яким Толстой був органічно пов’язаний і завжди, постій
но відчував цей зв’язок і наполегливо, завзято прагнув у кожний 
момент свого буття укріплювати його.

Мистецтво в житті письменника відігравало величезну роль. 
Духопне формування і самовизначення Толстого постійно йде 
в руслі наполегливої внутрішньої роботи. Щоправда, захоплення 
його різноманітні: тут і математика, і філософія, але головне — 
це мистецтво — особливо музика і література, в меншій мірі — 
живопис. У 1852 році у варіантах другої редакції повісті «Дитин
ство» знаходимо цікаві судження молодого Толстого про різні види 
мистецтва: «Сутність естетичного почуття,— пише він,— яке збу
джується у нас живописом,— в широкому значенні — є спогад про 
образи. Сутність естетичного почуття, збудженого музикою, є 
неусвідомлений спогад про почуття і про перехід з одного почуття 
в інше.

Почуття поезії є свідомий спогад про життя з його образами 
і почуттями» 1 2.

С. Л. Толстой — старший син Л. М. Толстого в своїх спогадах 
згадує, як Л. М. Толстой сприймав музику, з якою силою вона 
на нього впливала. «Я не зустрічав у своєму житті нікого,— пише 
він в нарисі «Музика в житті мого батька»,— хто б так сильно 
відчував музику, як мій батько. Слухаючи музику, Лев Мико
лайович не міг не слухати її; слухаючи ж музику, що подоба
лася йому, він схлипував. У нього щось стискувалось у горлі, він 
хвилювався і проливав сльози. Безпричинне хвилювання і розчу

1 В. І. Л е н і н .  Повне зібрання творів, т. 20, с. 35.
2 Л. Н. Т о л с т о й .  Полное собрание сочинений в девяноста 

томах (юбилейное издание), М.-Л., Госиздат, 1928—58, т. 1, с. 180. 
Далі цитуватиметься — Л. Н. Толстой. Сочинения.
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лення були ті почуття, які в ньому збуджувала музика... Такою 
була безпосередня дія музики на Л. М. Толстого на протязі всього 
його життя, починаючи з дитинства і кінчаючи останнім роком 
його життя, коли він говорив, що, якби провалилась уся європей
ська цивілізація, він би пожалкував лише за музикою»

Неможливо зрозуміти духовний світ Толстого і, звичайно, його 
художній світ, не уявляючи собі ставлення його до музики. І це 
глибоке, емоційне сприйняття з дитинства, через юність, зрілість — 
до останніх днів життя. Вустами одного з героїв «Крейцерової 
сонати» Позднишева Толстой говорить: «Взагалі страшна річ му
зика. Що це таке? Я не розумію. Що таке музика? Що вона ро
бить? І навіщо вона робить те, що вона робить?» 1 2. Звичайно, не 
можна поставити знак рівності між письменником і героєм його 
твору. Герой «Крейцерової сонати» Позднишев сприймає музику 
як винуватницю своєї трагічної долі. Для Толстого музика теж 
«страшна річ», та сила, яка захоплює людину цілком, підкорюючи 
її своєму настрою. Але для Толстого музика — світ безмежних 
духовних можливостей людини, і від людини залежить, в якому 
напрямі вона розвиватиметься. Про це Толстой в період особливо 
інтенсивних своїх роздумів над питаннями мистецтва — у 80-і і по
дальші роки — буде яскоаво і багаторазово висловлюватись.

У художніх творах Толстого, починаючи з «Дитинства» — пер
шого опублікованого твору — і до творів останніх років, коли ство
рювалися роман «Воскресіння», повісті і оповідання, музика є 
одним з активних засобів розкриття лумок і почуттів героїв. 
В ранньому оповіданні «Альберт» (1858) показана сумна доля 
таланопитого скрипаля — і музика, органічно вплітаючись в худож
ню тканину твору, є, по суті, лейтмотивом оповідання. У Толстого 
немає, здається, жодного твору, крім, можливо, народних оповідань 
та деяких інших, в яких музика не входила б у світ художніх ком
понентів, відіграючи іноді важливу роль в ідейно-психологічній 
структурі твору, як це ми бачимо в повісті «Крейцерова гоната».

Таким чином, у житті, в роздумах, у творчій роботі Толстого 
музика з усіх видів мистецтва посіла одне з чільних місць. І тому, 
як побачимо, доля музики буде його глибоко непокоїти — особливо 
в ті роки, коли з надзвичайною гостротою постане перед ним пи
тання про сенс життя і проблема мистецтва розглядатиметься ним 
в цьому аспекті.

1 С. Л. Т о л с т о й .  Очерки былого. Тула, 1966, с. 323.
2 Л. Н. Т о л с т о й .  Полное собрание сочинений в четырна

дцати томах, т. 12. М., ГИХЛ, 1953. с. 61,
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Художня література стала змістом життя Толстого, хоча нам 
відомі і творчі кризи в його роботі, і неодноразові відмовляння 
від літературної діяльності, і рішуче засудження творів світової 
класики, як сучасників, так і своїх власних. Але цей пафос запе
речення відноситься головним чином до періоду 1880— 1900 років, 
коли Толстой вважав, що навіть та література, яка називається 
класичною, непотрібна народу.

Проте ми знаємо, що в толстовських характеристиках і оцін
ках явищ мистецтва і літератури багато суперечностей, як наслідок 
його соціальних і філософсько-моральних переконань.

Отже, література при всіх духовних перепадах в житті Толсто
го, при всіх його відхиленнях від неї, коли він віддавався то шкіль
ній справі, то створенню філософсько-релігійних трактатів, саме 
вона залишалася для нього центром інтелектуального і емоційного 
життя, акумулятором всіх його духовних замислів, пошуків і від
криттів. Не випадково Толстой так боляче переживав свою ж 
добровільну відмову від художньої роботи.

Інтерес до літератури в ньому пробудився рано, а пристрасне 
відношення до неї він проніс через усе життя. Поступово з чита
ча він перетворювався на літератора, але згодом читач і літератор 
в ньому — дві сторони одної іпостасі: вони невіддільні. Чи міркує 
він про історію літератури, про той чи інший її період, чи про 
окремий твір — завжди перед нами розкривається точка зору 
письменника — майстра слова. Але, безперечно, був і інший бік 
в теоретичних і критичних судженнях Толстого, той, який визна
чався його ідеологічною позицією, його релігійно-філософськими 
поглядами. І тому, прагнучи виправдати нестримність потягу до 
художньої роботи, він посилається на ту силу інстинкту, яку не 
можуть перебороти ніякі розумові докази непотрібності такого роду 
діяльності.

У 1899 році ін пише Д. О. Хілкову: «Я дуже зайнятий писан
ням. І не можу відірватися. Гадаю, що як природа наділила людей 
статевими інстинктами для того, щоб рід не припинився, так вона 
наділила таким само, що здається безпідставним і нестримним, 
інстинктом художності деяких людей, щоб вони робили твори при
ємні і корисні іншим людям. Бачите, як це нескромно з мого боку, 
але це єдине пояснення того страшного явища, що недурний старик 
в 70 років може займатися такими дрібницями, як писання ро
ману» ].

Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. 72, с. 139.
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Якщо спробувати визначити основний і завжди активний інте
рес Толстого як читача, то найочевидніше, що його приваблювала 
та художня література, в якій дійсність розкривалась у самих 
формах життя, пропущена крізь правдиву призму письменницького 
уявлення, крізь його гуманне серце. Його літературний смак роз
вивався під впливом насамперед російської літератури, в першу 
чергу творів Пушкіна, Лєрмонтова, Гоголя, про які він часто гово
рить і в листах, і в бесідах, і в статтях, висловлюючись часом 
надто суб’єктивно, але майже завжди прозірливо. У 40-і роки 
його особливо приваблювали твори з життя народу (селянства). 
Він захоплено відзивався про повість Д. Григоровича «Антон- 
Горемика», «Записки мисливця» Тургенєва... У 60-і роки він з ве
ликим хвилюванням читає «Записки з мертвого дому» Достоєв- 
ського. У 1880 році він напише про цю книжку М. М. Страхову: 
«...Цими днями нездужалось, і я читав «Мертвий дім». Я багато 
забув, а точка зору надзвичайна — щира, природна і християнська. 
Хороша, повчальна книга» 1. А із 1851 році він робить такий запис: 
«Навіщо читають люди, навіщо вони дають гроші і славу за кни
ги? Люди хочуть бути щасливими; ось загальна причина всіх діянь. 
Єдиний засіб, щоб бути щасливим, є доброчесність, отже благоро- 
зумно тільки читати і давати славу і гроші [за] ті книги, які вчать 
благочесності» («Для чого люди пишуть») 1 2.

Етична мірка намічається, як бачимо, вже в ранній свідомий 
період життя Толстого, не переходячи, одначе, в догматичне став
лення до мистецтва і літератури. Навіть після 80-х років різні 
вислови Толстого про мистецтво — наслідок не стільки релігійних 
його переконань, скільки більш реальних підстав, що випливають із 
проблеми — мистецтво і народ.

Л. М. Толстой був надзвичайно широко літературно освіченим, 
такими само неосяжними були його духовні запити й інтереси. Він 
жадібно стежив за розвитком літератури протягом всього свого 
життя. В його творах, щоденниках, листах, висловлюваннях наве
дені мало не всі імена і твори світової літератури, а про значні 
і говорити не доводиться. Вже в ранній період в різних записах, 
листах часто зустрічаються імена Руссо, Стерна, Шіллера, Діккен- 
са, Гюго і багатьох, багатьох інших мислителів, письменників, літе
раторів, які будуть його постійними супутниками, що увійдуть 
в його духовну біографію, яка безперервно збагачувалась; літера
тура всіх часів, націй і країн була поживним грунтом формування

1 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. 63, с. 24.
2 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. 1, с. 246.
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і становлення духовного світу письменника, якому були органічно 
властиві риси динамічного розвитку.

Читацькі інтереси Толстого, інтенсивні з юнацьких років, свід
чать, що його особливо приваблювали ті твори, в яких найси*ьні- 
ше знаходила свій вираз гуманна ідея письменника, переважало 
в художніх формах правдиве зображення дійсності, думок і почут
тів, складних переживань людини. І звичайно, велике враження 
залишали ті твори, в яких правдиво розкривались картини народ
ного життя.

Приваблювали Толстого і живопис, і скульптура, як виразні 
види мистецтва, що відбили у своєрідних формах і специфічними 
засобами ідеї і почуття людини.

Дуже часті також висловлювання Толстого про живопис в ці
лому, про окремі твори живопису, про художників. Немає сумніву 
в глибокому розумінні ним цього виду мистецтва, яке він розгля
дає з боку його суті і ролі в житті людини, з тієї ж точки зору, 
як і інші види мистецтва. Це відображено і в його художній твор
чості. Варто лише згадати образ художника Михайлова і його 
роздуми про справжній живопис в романі «Анна Кареніна».

Безсумнівно, що й такі галузі образотворчого мистецтва, як 
скульптура і архітектура, мали певний вплив на формування сма 
ків і поглядів Толстого і безпосередньо на його художню роботу. 
Хіба літературний портрет це не архітектонічна майстерність Тол
стого, не один з наслідків його глибокого розуміння природи 
скульптури і архітектури — цих просторових, пластичних видів 
однієї з найбагатших галузей людської діяльності — мистецтва.

Таким чином, всі види мистецтва були для Толстого відкри
тою книгою, а особиста причетність до творчого процесу народжу
вала необхідні стимули і умови, які викликали внутрішню потребу 
теоретично обміркувати такі проблеми, як: що таке мистецтво, яке 
місце воно посідає в житті суспільства і людини, в розвитку люд
ства, які його особливі, специфічні риси, критерії, визначення хоро
шого і поганого мистецтва і багато інших.

Ці питання породжувались, одначе, не якимись іманентними 
причинами пов’язаними безпосередньо з мистецтвом і відношенням 
до нього Толстого. Причини пригнення Толстого відповісти на всі 
поставлені питання були глибшими. Вони закладені в житті, їх 
реальні джерела — сама дійсність в її динамічному розвитку, в її 
можливостях і протилежностях.

Толстой був сином свого часу. Він жив у суспільстві і. безу
мовно, за характером своїх інтересів і занять був у центрі ідеоло
гічної боротьби.

Російське ідеологічне життя другої половини X IX  століття
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характеризується багатьма особливостями. З а  відомою ленінською 
періодизацією визвольного руху в Росії — це другий, різночинський, 
або буржуазно-демократичний період1. Толстой народився, фор
мувався, виступив у літературі ще за часів кріпосницького права 
й абсолютизму Миколи І. Умови його життя і виховання були та
кими, що в його свідомості найхимернішим способом перепліталися 
дворянські і демократичні начала. Поміщик, офіцер, світська лю
дина, молодий Толстой був, безсумнівно, ідеологічно близький зі 
своїм класом. Проте крізь усе наносне проглядало те, що виводило 
і повинно було вивести його з-під влади вузьких класових забобо
нів дворянсько-аристократичного середовища. Через багато років, 
згадуючи свою молодість, Толстой з гіркотою зробив запис у своє
му щоденнику від 1 січня 1900 року: «Згадав своє отроцтво, го
ловне — юність і молодість. Мені не було прищеплено жодних 
моральних начал — ніяких; а навколо мене дорослі з упевненістю 
курили, пили, розпусничали (особливо розпусничали), били людей 
і вимагали від них праці» 1 2.

У статті «Л. М. Толстой і сучасний робітничий рух» Ленін 
чітко визначив різні періоди життя Толстого. «Родом і вихованням 
Толстой належав до вищої поміщицької знаті в Росії,— він порвав 
з усіма звичними поглядами цього середовища і, в своїх останніх 
творах, обрушився з пристрасною критикою на всі сучасні держав
ні, церковні, суспільні, економічні порядки, що грунтуються на 
поневоленні мас...» 3

При всіх своїх зв’язках із дворянським класом вже в 50-і роки 
Толстой тонко помічав неблагополуччя як у своєму класі, так 
і в усій кріпосницькій Росії, підсумки Кримської ійни приводять 
його до висновку, який він записує в щоденнику від 23 листопада 
1854 року, що «Росія або має впасти або змінитися»4. А в листі 
до В. Боткіна 4 січня 1858 р.— в період жвавих розмов в росій
ському товаристві про визволення селян — Толстой пише: «У нас, 
тобто в Російському товаристві відбувається небувалий кавардак, 
піднятий питанням емансипації.— Політичне життя раптом неспо
дівано охопило собою всіх... Досі виявлялось одне: дворянство 
почуло, що у нього не було інших прерогатив, крім кріпосного 
права і озлоблено ухопилось за нього» 5. Він гостро висловлюється

1 В. І. Л е н і н .  Повне зібрання творів, т. 25, с. 90—98.
2 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. 2, с. 245.
3 В. І. Л е н і н. Повне зібрання творів, т. 20, с. 35.
4 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. 47, с. 31.
5 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. 60, с. 246.
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про урядову бюрократію, про цензуру, про вищий світ, про лібе
ралів тощо. В той самий час він може сказати, що мета людини 
в нинішніх умовах шукати «всього хорошого, доброго», відвертати
ся «від поганого» '.

Погляди Толстого на мистецтво і літературу завжди були 
наслідком його активного ставлення до життя, отже, і до тих явищ 
і подій, до яких він був безпосередньо причетним. Він не був 
кабінетним ученим, професіональним естетиком. Його відношення 
до літератури і мистецтва визначалося характером ідейного само
визначення, своєрідністю духовного розвитку, які мали своїми дже
релами політичні, соціальні та інші фактори часу. Будучи ворогом 
кріпосництва, деспотичної влади, цензурного гніту, він з явною 
симпатією ставився до демократичних ідей і тенденцій. Але зв’я
зок з дворянським середовищем, вплив «друзів» з цього кола 
штовхали його в бік антидемократичних суджень. Це дається взна
ки і у відношенні до проблем мистецтва і літератури 50-х — початку 
60-х років. У- Толстого були хитання від визнання «мистецтва для 
мистецтва» до історичного виправдання так званої викривальної 
літератури, тобто визнання громадянської ролі літератури. Він не 
від того, щоб звести значення мистецтва до розповсюдження доб
рочесності, до зображення головним чином високого, але він же 
й стверджує, що «ніякий художницький струмінь не звільняє від 
участі в суспільному житті» 1 2. Він із запалом читає статті Бєлін
ського і входить у конфліктні стосунки з «Современником», який 
продовжує традиції великого критика. Він може, своєрідно ви
словлюючи свою думку, сказати, що художні типи Діккенса — це 
«загальні друзі всього світу, вони утворюють зв’язок поміж люди
ною Америки і Петербурга, а Теккерей і Гоголь слушні, злі,— 
художні, але не люб’язні»3. Цікавим для розуміння настрою Тол
стого в цей період є його лист до М. О. Некрасова від 2 червня 
1856 року. В ньому, як це властиве щирій натурі Толстого вдава
тися іноді до крайнощів у найвідкритішій формі, виражене його 
відношення до «Современника» Некрасова і Чернишевського. 
«У нас не тільки в критиці, а і в літературі, навіть просто в су
спільстві,— пише він,— утвердилась думка, що бути обуреним, 
жовчним, злим дуже мило. А я вважаю, що дуже кепсько. Гоголя 
люблять більше за Пушкіна. Критика Бєлінського сама доверше
ність, ваші вірші найулюбленіші з усіх сучасних поетів. А я вва

1 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. 60, с. 90.
2 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. 47, с. 95.
3 Т  а м же, с. 179.
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жаю, що кепсько, тому що людина жовчна, зла, не в нормальному 
стані. Людина любляча — навпаки, і тільки в нормальному стані 
можна зробити добро і ясно бачити речі» '. (Цікаво, що Некрасов 
щодо дійсності відповів Толстому так: ...говорите, що відношення 
до дійсності мають бути здоровими, але забуваєте, що здорові 
відношення можуть бути тільки в здоровій дійсності») 1 2.

А в грудні цього ж 1856 року він, після того як прочитав 
одну з статей Дружиніна, в якій стверджувались принципи теорії 
мистецтва для мистецтва, записав у своїй записній книжці: «Ми 
рятуємося в мистецтві для мистецтва. Хіба це не те саме таїнство 
релігії, якого ми, нібито втомившись, вирішили на час не шукати 
джерел» 3.

Це вже, безперечно, критичне відношення до теорії «чистого 
мистецтва», але немає ще рішучого її заперечення. Перехідним до
кументом можна вважати і промову в Товаристві любителів росій
ської словесності, яку Толстой виголосив 4 лютого 1859 року під 
час вступу в це Товариство. Називаючи себе одностороннім люби
телем витонченої словесності, Толстой цілком схвально відгуку
ється про політичну літературу, тобто про літературу критичного 
відношення до дійсності, яка, за його словами, відіграла благород
ну роль в житті суспільства. «Для того, щоб мати сили зробити 
ті величезні кроки вперед,— говорить він,— які зробило наше су
спільство в останній час, воно мало бути одностороннім... І справді, 
чи можливо було думати про поезію в той час, коли перед очима 
вперше розкрилася картина оточуючого нас зла і була нагода позбу
тися його...»

В творчості самого Толстого цього періоду відбиваються дві 
тенденції: то він пише твори «викривального» пафосу — «Севасто
польські оповідання», в яких навіть героїка «викриває», «Записки 
маркера», «Ранок поміщика» й інші, то з явним відходом від тво
рів широкого суспільного звучання — «Альберт», «Сімейне щастя»...

Істотно все ж те, що у промові Толстой для підсилення своїх 
положень звертається до такого поняття, як «народ». Звернімо 
особливу увагу на ту формулу, яку вже приводили, але яка винят
ково багатозначна для усвідомлення толстовської концепції ми
стецтва і літератури. «Література народу,— формулює він свою 
важливу думку,— є повна, всебічна свідомість його, в якій однаково

1 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. 60, с. 75.
2 Н. А. Н е к р а с о в .  Полное собрание сочинений и писем, 

т. X. М., ГИХЛ, 1952, с. 284.
3 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. 47, с. 200—201.
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мають відобразитись як народна любов до добра і правди, так 
і народне споглядання краси в певну епоху розвитку» 1.

Думка Толстого рухається, як бачимо, до народу, який і має, 
очевидно, визначити критерій справжнього мистецтва і літератури. 
Але в цьому русі є ті кризи, які й свідчать про серйозність, дра
матичність цього руху, драматичність всередині цього руху. Так, 
в листі до А. А. Фета від 29 листопада 1860 року він пише: «Ми
стецтво є брехня, а я вже не можу любити прекрасну брехню» 1 2.

З  біографії Толстого ми знаємо, що в середині 60-х років він 
палко захопився педагогічною діяльністю, створивши в Ясній По
ляні школи для селянських дітей. Ці заняття пов’язані і з пра
гненням Толстого переосмислити ряд важливих положень своєї 
літературної діяльності і самої сутності літератури. Його стаття 
«Кому у кого вчитися писати, селянським дітям у нас чи нам 
у селянських дітей», надрукована в 1862 році і була в значній 
мірі відповіддю на ці питання. Толстого звинувачували в оригіналь
ничанні, але головна думка статті і її основні положення — тільки 
наслідок закономірного розвитку, аж ніяк не прямолінійного духов
ного світу письменника. Справді, головна думка статті полягає 
в тому, що художньо правдиво зображає народне життя той, хто 
сам є часткою народу. Так, селянські хлопчаки Федько і Сьомка 
блискуче відтворили картини з селянського життя, показавши чут
тя міри — великі ознаки майстерності в мистецтві. Особливо це 
стосується Федька, про якого Толстой говорить: «Почуття міри 
було в ньому сильнішим, ніж у жодного з відомих мені письменни
ків,— те саме почуття міри, яке величезним трудом і вивченням 
набувають виняткові художники, в усій його первісній силі жило 
в його незіпсованій дитячій душі» 3. У Толстого немає сумні ів 
у величезних духовних можливостях людей з народу. Тому він 
сміливо кидає свою єретичну для жерців мистецтва фразу: «Мені 
здава\ося настільки дивним, що селянський напівграмотний хлоп
чик зненацька проявляє таку свідому силу художника, якої на всій 
своїй неосяжній висоті розвитку не може досягти Гете»4. І Тол
стой приходить до важливого для себе висновку: «Почуття правди, 
краси і добра незалежні від міри розвитку. Краса, правда і добро 
суть поняття, що визначають лише гармонію відношень у розумінні 
п°апди краси і до^ра» 5.

1 Л. Н Т о л с т о й .  Сочинения, т. 5. с. 271—272.
2 Л. Н. Т о л с т о й .  Сочинения, т. 60, с. 358
3 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. 8, с. 307.
4 Т  а м же, с. 308.
5 Т  а м же, с. 321.
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Тут, як бачимо, поглиблюється думка письменника про тісний 
зв’язок етичного і естетичного. На самий творчий процес він ди
виться очима того ж селянського хлопчика, тобто людини з народу.

Думка про народний критерій оцінки мистецтва і літератури, 
як і всіх інших сторін життя і своєї власної творчості, дедалі силь
ніше охоплює свідомість Толстого.

Доречно згадати, як Толстой визначав головну думку роману- 
епопеї «Війна і мир». Саме «думка народна» стала ідейно-філософ
ським лейтмотивом цього епохального твору, геніальної пам’ятки 
народного слова.

До питань мистецтва і літератури Толстой знову близько пі
дійшов у 80-і роки, коли почалась нова смуга в його діяльності, 
пов’язана з тим переломом в його світогляді, який Ленін охарак
теризував як повний розрив зі своїм класом і перехід на позиції 
багатомільйонного російського патріархального селянства. «Тол
стой великий,— пише Ленін,— як виразник тих ідей і тих настроїв, 
що склалися у мільйонів російського селянства на час настання 
буржуазної революції в Росії. Толстой оригінальний, бо сукуп
ність його поглядів, взятих як ціле, виражає якраз особливості 
нашої революції, як селянської буржуазної революції. Суперечно
сті в поглядах Толстого, з цієї точки зору,— справжнє дзеркало 
тих суперечливих умов, в які поставлена була історична діяльність 
селянства в нашій революції» 1.

Погляди Толстого на питання мистецтва і літератури після 
періоду кризи аж ні в якій мірі не зводяться до догматичних, релі
гійних принципів письменника, хоча, звичайно, в статтях цього 
часу він постійний у прагненні затвердити як остаточний висновок 
активне відображення в них релігійної самосвідомості. Але зміст 
його статей, численних висловлювань настільки насичений фактами 
з найрізноманітніших галузей людського знання і насамперед ми
стецтва і літератури, глибокими особистими враженнями, розду
мами, характеристиками й оцінками, що не лишається жодного 
сумніву в тому, що перед нами європейськи освічена людина ши
рокого кругозору з цілком самобутнім характером мислення. Безу
мовно, в його системі поглядів чимало суперечливого, того, що не 
витримує серйозного критичного та історичного дослідження. Але 
це «толстовське» зумовлене особливостями його світогляду, про 
суперечності і складність якого чітко говорив у своїх статтях 
В. І. Ленін. Звичайно, в цих поглядах є такі суб’єктивні судження 
й оцінки, які тільки свідчать про своєрідність сприймання життє
вих явищ і явищ мистецтва великим письменником.

1 В. І. Л е н і и. Повне зібрання твортв, т. 17, о .-198.
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У своїх роботах про мистецтво 1880— 1900 років Толстой 
поставив стільки гострих проблем, так своєрідно їх вирішив, із 
таким темпераментом, з таким пристрасним зацікавленням, що вони 
стали етапом не тільки в історії й теорії мистецтва, а і в ідейному 
і культурному житті російського суспільства, подією величезного 
суспільного значення.

Статті Толстого про мистецтво, його відгуки на літературні 
явища 1880— 1900 років з ’явилися як наслідок палких суперечок 
зі своїми сучасниками — письменниками, художниками, літератур
ними критиками, вченими. Один з таких фактів — багаторазові бе
сіди письменника на початку 1880-х років з відомими художниками
B. Г. Перовим, І. М. Прянишниковим та іншими з питань мистецтва.
C. А. Толстая записує в своєму щоденнику 2 липня 1887 року: 
«У нього (Толстого — В. К.)  довгі розмови з Страховим про нау
ку, мистецтво, музику»

Лист Толстого до видавця «Художественного журнала» 
М. О. Александрова, написаний на початку 1882 року, є першим 
друкованим виразом поглядів Толстого на мистецтво. Потім, на
магаючись з ’ясувати вузлові питання естетики і мистецтва, він 
робить начерки, що дають уявлення про те, які труднощі відчуває 
письменник на шляху пошуків точних визначень сутності мисте
цтва, значення його в житті людей, зв’язку науки і мистецтва, мо
ральної основи мистецтва і т. д. Ось деякі записи в щоденнику 
восени 1889 року: «Зранку писав вступ про мистецтво — погано» 
(11 вересня); «Знову писав про мистецтво — і знову погано» 
(14 вересня); «Знову про мистецтво. Знову мало і погано» (15 ве
ресня); «Зробив спробу писати про мистецтво. Але не пішло» 
(26 жовтня) 1 2.

Вже на цьому етапі роздумів про мистецтво Толстой шукає ті 
критерії, які дали б йому можливість відокремити істинне мисте
цтво від хибного. Він починає нову статтю під назвою «Про те, 
що є і що не є мистецтво, і про те, коли мистецтво є справа важ
лива і коли воно є справа пуста»3. У цьому уривку Толстой 
намічає ідею морального значення мистецтва, яка в дальшому буде 
покладена ним в основу головної праці «Що таке мистецтво?». 
Але разом з тим Толстого дедалі більше приваблює широка по
становка питання про мистецтво. У листі до П. І. Бірюкова від 
17 травня 1889 року він пише: «Я все писав про мистецтво. Все

1 Дневники С. А. Толстой, 1860— 1891. М., 1928, с. 143.
2 Л. Н. Т о л с т о й .  Сочинения, т. 50, 1952, с. 140.
3 Т а м  же, с. 140— 164.
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розростається... Адже питання надто важливе. Не одне мисте
цтво, а й наука: взагалі вся духовна діяльність і духовне багатство 
людства — що воно, звідки воно і яке справжнє істинне духовне 
багатство. Я нині кинув на час і став писати «Крейцерову сона
ту» '. В повісті «Крейцерова соната» Толстой, як пам’ятаємо, по
казав величезну силу впливу музики на людину. Теорія «зараз
ливості», яку Толстой досконало розроблює в своєму трактаті 
«Що таке мистецтво?», своєрідно розкривалась і в його художніх 
творах. «Крейцерова соната» — один з яскравих прикладів.

Толстой прагне розглянути проблему мистецтва в широкій 
перспективі духовної діяльності людини. Саме на цій основі він 
приходить до важливого для своєї концепції висновку про вели
чезну роль мистецтва в історії людства і сучасному його етапі роз
витку. Але звертаючись до мистецтва минулого і аналізуючи його 
сучасне становище, Толстой робить висновок, що воно давно йшло 
по хибному шляху і що взагалі треба переглянути під іншим ку
том зору як саме мистецтво на протязі всієї його історії, так і су
дження про нього в цілому і про окремі його явища, які перепов
нюють всілякі естетичні трактати, кращі з теорії й історії мисте
цтва і які чи то застаріли в силу історичних причин, чи то 
склалися на догоду будь-яким теоріям і смакам і досі приймаються 
як істинні.

Характеризуючи погляди Толстого після періоду кризи, Ленін 
писав: «...палкий протестант, пристрасний викривач, великий кри
тик виявив разом з тим у своїх творах таке нерозуміння причин 
кризи і засобів виходу з кризи, що насувалася на Росію, яке 
властиве тільки патріархальному, наївному селянинові, а не євро- 
пейськи-освіченому письменникові. Боротьба з кріпосницькою і по
ліцейською державою, з монархією перетворювалась у нього в за
перечення політики, приводила до вчення про «непротивлення 
злу...» 1 2.

Нещадна критика панівного державного ладу і всього, що по
в'язане з цим ладом з одного боку, а з другого — апеляція до 
релігійної свідомості людини, як до останньої інстанції в рішенні 
всіх проблем життя,— таке поєднання глибоко суперечливого сві
тогляду Толстого початку 80-х і всіх подальших років.

Толстой завжди підкреслює, що його думка — це думка народу. 
У своїх статтях про Толстого Ленін історично точно визначив 
соціальну суть цього «народу» — це й є багатомільйонне російське

1 Л. Н. Т о л с т о й. Сочинения, т. 64, с. 256.
2 В. І. Л е н і н .  Повне зібрання творів, т. 20, с. 19.
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патріархальне селянство, сильні і слабкі сторони, «кричучі супе
речності» якого знайшли своє глибоке і своєрідне відбиття в сві
тогляді і творчості Толстого. Тому і погляди Толстого цього часу 
на мистецтво, оскільки саме про нього йде мова, відображають 
народну точку зору в її досить суперечливих формах. Варто, зви
чайно, мати на увазі, що перед нами великий письменник і мисли
тель, який увібрав у свою свідомість все те цінне в галузі куль
тури, що виробило людство.

Починаючи з 1880 року, Толстой дедалі частіше виступає як 
публіцист і релігійний проповідник. В його роботах гнівний викри
вальний пафос змінюється закликом до особистого морального 
самовдосконалення і т. д. Різко заперечуючи монархічний лад 
і всі його інститути, картаючи буржуазний правопорядок, який 
приніс незчисленні біди народу, Толстой постійно звертається 
і до питань долі науки і мистецтва в цьому суспільстві. Одним 
з таких виступів була його програмна стаття «Що нам робити?», 
надрукована в 1886 році. Цілком природно, що, розкриваючи 
антинародний характер всіх основ буржуазно-дворянського суспіль
ства, Толстой не обминув питання і про роль науки і мистецтва 
в житті людей в цих соціальних умовах. Заперечуючи ту науку 
і те мистецтво, які далекі, на думку письменника, від народу і на
віть ворожі йому, Толстой спеціально підкреслює своє позитивне 
ставлення взагалі до науки і мистецтва, як до необхідних і зако
номірних явищ в житті людей. «Наука і мистецтво,— пише він,— 
так само необхідні для людей, як їжа, питво і одяг, навіть необхід
ніші; проте вони стають такими не тому, що ми вирішуємо, що 
те, що ми називаємо наукою і мистецтвом,— необхідне, а тільки 
тому, що вони справді необхідні людям» *.

В цій самій статті Толстой чітко поділяє мистецтво на дві 
категорії: мистецтво «панське» і мистецтво народне. Звичайно, 
в цьому поділі вже позначаються ті крайності, які так характерні 
для нього після 1880-х років: він ладен включити в «панське», отже 
непотрібне для народу, мистецтво і Пушкіна, і Тургенева, і До- 
стоєвського, і самого себе як письменника. Саме Толстой у статті 
«Так що ж нам робити?» висунув широкий демократичний принцип 
щодо мистецтва: «...мистецтво, якщо воно мистецтво,— повинно 
бути доступне всім, а особливо тим, в ім’я кого воно створюється» 1 2.

Ці, як і деякі інші положення в статті «Так що ж нам робити?», 
розвивались у подальших роботах Толстого, присвячених цій про

1 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. 25, с. 364.
2 Т  а м же, с. 360—361.
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блемі. У статті про творчість Мопассана («Передмова до творів 
Гюї де Мопассана» — 1893—1894) Толстой висуває на перший 
план найзаповітнішу свою ідею про значення високих моральних 
принципів у діяльності письменника. Визнаючи величезний талант 
Мопассана, він з жалем говорить про відсутність у цього видатно
го письменника морального критерію в зображенні життя. Щоправ
да, аналізуючи твори Мопассана, Толстой бачить намагання його 
вирватись з-під впливу порочних поглядів буржуазного суспіль
ства. На прикладі Мопассана Толстой розкриває трагічні риси долі 
великого художника в потворному буржуазному світі. І чи немає 
в роздумах Толстого про Мопассана відбиття роздумів і про свою 
долю? «Трагізм життя Мопассана,— пише він,— в тому, що, зна
ходячись у найжахливішому за своєю потворністю і аморальністю 
середовищі, він силою свого таланту, того надзвичайного світла, 
яке було в ньому, вибивався з світоглядів цього середовища, був 
уже близьким до визволення, дихав уже повітрям свободи, але, 
витративши на цю боротьбу останні сили, не маючи сил зробити 
одне останнє зусилля, загинув, не визволившись» 1.

Толстой визволився і виробив той критерій в оцінці життя, 
всіх явищ дійсності — і, звичайно, мистецтва,— який покладений 
був в основу його роздумів про мистецтво і літературу. Не варт, 
безумовно, забувати, що етика Толстого, тобто його моральні прин
ципи, тісно пов’язані з його релігійними уявленнями, хоча в цілому 
його етика має в собі суперечності, характерні для всього його 
світогляду.

Протягом 1889— 1896 років Толстой, повний рішучості ство
рити роботу з цілісним викладом своїх естетичних поглядів, по
чинає декілька разів дослідження питання про сутність мистецтва. 
Вік працює в цей період над шістьма статтями, перш ніж створити 
трактат «Що таке мистецтво?». П’ять з них не були закінчені, 
і тільки шоста, остання з усього цього циклу, була доведена Тол
стим до кінця і дістала назву «Про те, що називають мистецтвом». 
І хоча Толстой і цією статтею не був задоволений, саме вона підве
ла його до майбутнього трактату, над яким він посилено незабаром 
почав працювати. Але незадоволення Толстого цією статтею має 
справжні підстави, які полягають в тому, що він прийняв як ос
новний принцип функціональне значення мистецтва, чуже всій суті 
його світогляду, в яке органічно входить і погляд на мистецтво, 
положення, висловлене в такій узагальненій формулі: «Мистецтво 
є один з видів забави, за допомогою якої людина, не діючи сама,

1 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. ЗО, с. 22.
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а тільки віддаючись одержаним враженням, переживає різноманіт
ні людські почуття і таким чином відпочиває від трудів життя. 
Мистецтво дає людині відпочинок, подібний до того, який дає сон. 
І як без сну не могла б жити людина, так і без мистецтва немож
ливо було б життя людини»

З а  винятком останнього положення — мистецтво є органічна 
потреба духовного світу людини,— теза про мистецтво як забаву 
в житті людини є відображення впливу на неї зовнішнього су
дження.

Розвиваючи далі в цій статті думки про мистецтво, Толстой, 
переходячи до конкретного аналізу його стану в недалекому мину
лому і особливо на сучасному етапі, приходить до висновку, що 
суперечить його ж визначенням мистецтва: він ставить питання 
про розпад мистецтва і про те, що воно чуже народу. Трактат 
«Що таке мистецтво?», де визначення мистецтва матиме зовсім 
новий зміст, стане основою викривального пафосу.

Безпосередньо до написання трактату Толстой приступив на 
початку січня 1897 року і закінчив його наприкінці цього ж року, 
вносячи згодом деякі доповнення і виправлення. Враження від трак
тату було величезним, він викликав найпротилежніші думки. Про
гресивні діячі (В. В. Стасов, наприклад) підтримували демокра
тичні і критичні тенденції трактату. Реакційна преса паплюжила 
Толстого за його захист народних інтересів і нищівну оцінку па
нівних класів. Неясною була толстовська «логіка» і для деяких 
видатних представників мистецтва того часу. Видатний художник 
І. І. Левітан писав 26 січня 1898 року А. П. Чехову: «Великий 
переполох викликає у нас стаття Толстого про мистецтво — і ге
ніально і дико водночас» 1 2. Для того, щоб зрозуміти естетичну 
концепцію Толстого так, як вона розкривалась зі своїми супереч
ностями і крайностями, з боку своєї «геніальності і дикості» в трак
таті «Що таке мистецтво?», треба було глибоко вникнути в той 
духовний світ Толстого, що здригнувся, зіткнувшись із незліченни
ми бідами народними. Без розуміння цих соціальних начал світо
гляду Толстого періоду створення трактату неможливо зрозуміти 
пафосу цієї епохальної праці. У своїх листах, щоденниках, публі
цистичних статтях цього періоду Толстой гнівно пише про владу 
несправедливості в російському суспільстві, про паразитизм верхніх 
його прошарків, про свавілля, про неосяжність народних страждань.

1 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. ЗО, с. 253.
2 И. И. Л е в и т а н .  «Письма, документы, воспоминания», М., 

«Искусство», 1956, с. 83.
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Ось тільки один з щоденниковнх записів 90-х років: «Вчора йшов 
у Бабуріно і мимохіть (скоріше утікав, ніж шукав) зустрів 80-річ- 
ного Акима, який орав, потім Яремичеву бабу, у якої в дворі немає 
кожуха і один кафтан, потім Марію, у якої чоловік замерз і нікому 
жито звозити, і морить дитину, і Трохим і Халявка, і чоловік і 
жінка вмирали, і діти їх. А ми Бетховена розбираємо, і молився, 
щоб він (бог) позбавив мене цього життя. І знову молюсь, кричу 
від болю. Заплутався, загруз, сам не можу, але ненавиджу себе 
і своє життя» 1.

Лейтмотивом проходить крізь трактат «Що таке мистецтво?» 
думка про антинародну сутність більшості явиш мистецтва мину
лого і сучасного. «Жахливо подумати,— пише Толстой в другій 
главі трактату,— що дуже ж може трапитись, що мистецтву при
носяться жахливі жертви трудами, життям людським, моральністю, 
а мистецтво це не тільки не корисна, а шкідлива справа»1 2. Не 
книги, не дослідження з естетики дали поштовх до роздумів Тол- 
стому про мистецтво. Його вразив контраст між тим, що назива
ють мистецтвом, надаючи йому виняткового значення в житті 
людей, і тим, наскільки далеке це мистецтво від народного життя, 
інтересів і турбот трудових мас.

Так Толстой розкриває суперечності в самій дійсності, пере
кидаючи місток до суперечностей між мистецтвом минулого і су
часного і становищем трудового народу.

У статтях про мистецтво Толстой часто звертався і до своїх 
власних сприйнять різних видів мистецтва, і, звичайно, до глибини 
свого творчого досвіду. Все це надає трактатові особливої, можна 
сказати, особистісної емоційної будови.

Трактат «Що таке мистецтво?» — вершина естетичної думки 
Толстого, хоча і після нього він буде поглиблювати, уточнювати 
деякі важливі естетичні положення. Найголовніша проблема трак
тату— що таке мистецтво — потребує відповіді на такі важливі 
питання, як сутність, функція, народність, реалізм, зміст і форма 
мистецтва і ще на багато інших питань. Адже ж вони і становлять 
зміст трактату «Що таке мистецтво?»

1 Л. Н. Т о л с т о й. Сочинения, т. 43, с. 102.
2 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. ЗО, с. 33.

23



I I I

Для Толстого незаперечним фактом є те, що мистецтво посідає 
велике місце в житті людей. «Діяльність мистецтва,— пише він,— 
є діяльність дуже важлива, настільки ж важлива, як і діяльність 
мови, і настільки ж розповсюджена.

Як слово діє на нас не тільки проповідями, промовами і кни
гами, а всією тією мовою, якою ми передаємо один одному наші 
думки, досвіди, так і мистецтво, в великому розумінні слова, про
низує все наше життя» !. Якщо мистецтво «пронизує все наше 
життя», що безсумнівно, то природно поставити питання, що ж є 
предметом мистецтва і яке його завдання і цілі. Але перш ніж 
відповісти на ці запитання, Толстой вважає за необхідне розгляну
ти ті судження про мистецтво, які склалися на протязі багатьох 
десятиліть в працях філософів, естетиків, теоретиків мистецтва.

Якщо спитати,— говорить Толстой,— середню освічену людину 
нашого часу і нашого кола про те, що є змістом мистецтва, вона, 
не замислюючись, відповість — краса, хоча про красу у неї дуже 
непевне уявлення. А втім, не краще стоїть справа і в працях відо
мих філософів і естетиків, на думку Толстого, а тому необхідно 
критично розглянути ці судження, починаючи від 1:̂ м гартен а  — 
■засновника естетики — до естетичних творів кіния X IX  століття. 
Стисло викладаючи думки естетиків та філософів, які звертались 
до питань естетики. Толстой приходить до висновку, шо, за деяким 
винятком, вони сходяться на т о м у , щ о  зм іс т о м  і метою мистецтва 
є коаса. Але що ж таке коаса? Аналізуючи багато визначень коа- 
си. То\стой Ф о о м у л ю є  свою думку таким чином, виходячи зі змісту 
цих визначень: «Об’єктивного визначення краси немає: існуючі ж 
визначення, як метафізичне, так і досвідне, зводяться до суб’єктив
ного визначення, і як не дивно сказати, до того, шо мистецтвом 
вважається те, що виявляє коасу, краса ж є те, шо подобається 
(не збл'ДЖУЮЧИ хтивість)»1 2. В своєму негативному відношенні до 
визначення, що предметом мистецтва є краса, Толстой приходить 
до висновку, що взагалі тоеба «відкинути поняття краса, яке плу
тає всю справу»3. Толстой говорить у трактаті, що він виступає 
пооти «теорії мистецтва, заснованій на красі», шо він «заперечує 
те. щоб поняття краси становило предмет мистецтва» 4.

1 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. ЗО, с. 66.
2 Т  а м же, с. 58.
3 Т  а м же, с. 62.
4 Т  а м ж е, с. 164.
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Відомий дослідник творчості і естетики Толстого К. М. Лому- 
нов справедливо зауважує щодо цих висловлювань Толстого: «Тол
стой має на увазі не саму красу, а помилкові, містифіковані понят
тя про неї, покладені естетиками в основу визначення предмета 
мистецтва. З а  словами Толстого, він не тільки не дав свого визна
чення краси, але й намагався довести, що воно взагалі неможливе. 
Необхідно, одначе, мати на увазі, що Толстой говорить це не 
стільки про красу як естетичну категорію, скільки про красу як 
предмет мистецтва» '.

Важливість цього твердження К. Ломунова в тому, що Тол
стой дійсно ніколи не заперечував значення краси в житті людей. 
Вся його творчість, численні висловлювання не лишають жодного 
сумніву у визнанні ним краси, прекрасного органічною властивістю 
самого життя і насамперед життя людства.

Тут у Толстого точки дотику з Чернишевським, який в своєму 
відомому трактаті «Естетичні відношення мистецтва до дійсності» 
висунув матеріалістичний принцип, що «прекрасне є життя».

В листі до А. А. Фета в липні 1880 року Толстой писав: 
«Зараз літо, і чарівне літо, і я, як звичайно, шалію від радості 
плотського життя і забуваю свою роботу. Нинішній рік довго я 
боровся, а краса світу перемогла мене. 1 я радію життям...» 1 2.

1 це написано після «Сповіді». Стихійний матеріалізм — основа 
світосприймання Толстого-художника. В щоденнику від 14 червня 
1894 року він робить такий запис: «Дивився, підходячи до Овсян- 
никового, на чудовий захід сонця. В нагромаджених хмарах про
світ, і там, як червоний неправильний вугіль, сонце. Все це над 
лісом, житом. Радісно. 1 подумав: «Ні, цей світ не жарт, не юдоль 
випробування тільки і переходу до світу іншого, вічного, а це один 
з вічних світів, який прекрасний, радісний і який ми не тільки 
можемо, але й повинні зробити радіснішим і радіснішим для тих, 
хто живе з нами, і для тих, хто буде жити в ньому після нас» 3.

У цьому весь Толстой з його пристрасним відчуттям живого 
життя всупереч всяким релігійним догмам.

Культ краси веде до того, що мистецтво стає фактором насо
лоди, що призводить до найзгубніших наслідків. Саме в цьому 
бачить Толстой причину хибного розвитку мистецтва, появи дека
дентського мистецтва, яке викликало у Толстого різко негативну

1 К. Л о м у н о в. Эстетика Льва Толстого. М., «Современник», 
1972, с. 152.

2 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. 63, с. 19.
3 Т  а м же.
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оцінку. «Люди зрозуміють зміст мистецтва тільки тоді,— пише 
Толстой,— коли перестануть вважати метою цієї діяльності красу, 
тобто насолоду» 1

Одна з головних ідей трактату Толстого полягає в тому, що 
цей, за Толстим, порочний погляд на мистецтво призвів до того, 
що мистецтво стало набутком купки людей верхніх прошарків су
спільства. Вищі класи привласнили собі мистецтво, перетворивши 
його на забаву, відпочинок, насолоду, тобто, перекрутивши, як 
підкреслює Толстой, головну мету і головне призначення мистецтва. 
«Для того, щоб точно визначити мистецтво,— розвиває далі свою 
думку Толстой,— треба насамперед перестати дивитись на нього, 
як на засіб насолоди, а розглядати мистецтво, як одну з умов 
людського життя» 1 2. Отже, в мистецтві зображується життя в його 
найрізноманітніших проявах, що викликає в людині (письменнику, 
художнику, композиторі) найрізноманітніші переживання. «Почут
тя,— пише Толстой,— найрізноманітніші, дуже сильні і дуже слаб
кі, дуже значні і зовсім нікчемні, дуже погані і дуже хороші, якщо 
тільки вони заражають читача, глядача, слухача, становлять пред
мет мистецтва»3. Толстой розглядає почуття як відображення 
реального життя, переживань людини, духовний світ якої тісно 
пов’язаний з дійсністю, що її оточує: «Почуття самозречення і по
кори долі або богу, що передається драмою як захоплення закоха
них, описане в романі, або почуття сластолюбства, зображене на 
картині; або бадьорості, переданої врочистим маршем в музиці; 
або веселощів, викликаних танками; або комізму, викликаного 
смішним анекдотом; або почуття тиші, передане вечірнім пейзажем 
або заколисуючою піснею,— все мистецтво»4,— пише Толстой,— 
стверджуючи цим самим незмінні основи реалістичного мистецтва.

Одною з найважливіших ознак справжнього мистецтва Тол
стой вважає його заразливість, розвиваючи ці теорії, він виводить 
чисту формулу: «Мистецтво є діяльність людська, що полягає в 
тому, що одна людина свідомо певними зовнішніми ознаками пере
дає іншим пізнані нею почуття, а інші люди заражуються цими 
почуттями і переживають їх» 5.

Але чи є заразливість тим фактором, який остаточно визначає 
цінність для людини мистецтва? В пошуках відповіді на це питання

1 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. ЗО, с. 61.
2 Т  а м ж е, с. 63.
3 Т а м ж е, с. 63.
4 Т а м же.
5 Т  а м же.
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Толстой розвиває одну з центральних ідей своєї естетичної кон
цепції: мистецтво має не роз’єднувати, а об'єднувати людей... Ця 
ідея, безсумнівно, великого соціально-морального значення. Вона ма? 
в собі великий гуманний сенс. Але мистецтво не однорідне, на чому 
Толстой особливо загострює увагу. Як же відокремити хибне ми
стецтво від справжнього? Толстой звертається для рішення цього 
завдання до морального критерію. На цій точці роздумів і виникає 
у Толстого зближення етики з естетикою, часом навіть ототожнен
ня їх. У щоденнику від 17 листопада 1896 року він записує: «Есте
тика є вираз етики, тобто по-російськи, мистецтво виражає ті 
почуття, які відчуває художник. Якщо почуття хороші, високі, то 
й мистецтво буде хороше, високе і навпаки. Якщо художник мо
ральна людина, то і мистецтво його буде моральним і навпаки» 
Чим же визначається моральність? Вона визначається тим, р чому 
людина бачить, говорить Толстой, сенс життя. А сенс життя ви
значається ставленням людини до релігії. «Релігія,— пише Тол
стой,— суть показник того вищого, доступного в даний час у да
ному суспільстві кращим, передовим людям, розуміння життя, 
до якого неминуче та постійно наближаються всі інші люди цього 
суспільства. 1 тому тільки релігії завжди служили і служать осно
вою оцінки почуття людей, якщо почуття наближують їх до того 
ідеалу, який вказує релігія, одностайні з ним, не суперечать йому,— 
вони хороші; якщо відходять від нього, не одностайні з ним, супе
речать йому,— вони погані» 1 2.

Щодо мистецтва цей погляд відбивається в роздумах Толстого 
таким чином: «Завжди, повсякчас, і в усякому людському суспіль
стві є спільна для усіх людей цього суспільства релігійна свідо
мість того, що добре, а що погано. Отже, ця релігійна свідомість 
і визначає гідність почуттів, що передаються мистецтвом»3.

Відомо, що В. І. Ленін піддавав різкій критиці релігійні по
гляди Толстого. У статті «Л. М. Толстой» він писав: «Боротьба 
з казенною церквою сполучалася (у Толстого.— В. К.) з пропо
віддю нової, очищеної релігії, тобто нової, очищеної, витонченої 
отрути для пригноблених мас» 4.

Саме ж по собі звернення Толстого до релігії, яке зумовлене 
було такими факторами, як виховання, вплив середовища тощо, 
мало особливий зміст, який вірно розкрив у своїй статті «Світогляд

1 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. 53, с. 119.
2 Л. Н. Т о л с т о й. Сочинения, т. ЗО, с. 68.
3 Т  а м же, с. 69.
4 В. І. Л е н і н .  Повне зібрання творів, т. 20, с. 19.
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Толстого» радянський філософ В. Ф. Асмус. «Толстовське розу
міння релігії насамперед негативне,— писав він,— це критика ду
ховного стану сучасного Толстому капіталістичного суспільства 
пореформеного і передреволюційного періоду: Толстой не стільки 
намагається розкрити аоо оогрунтувати позитивне поняття про 
бога, скільки засуджує і викриває той лад, при якому члени цього 
суспільства втрачають всяке усвідомлення розумного сенсу життя. 
Релігія Толстого не стільки віра (хоча в ній, звичайно, є і елемент 
релігійної віри), скільки протест. Це протест проти безідейності, 
безпринципності інтелігенції капіталістичного суспільства, проти 
втрати частиною цього суспільства уявлення про високі завдання, 
здатні керувати життям і дією» '.

Ще до духовної кризи, тобто до початку 80-х років, Толстой 
бачив у народі — селянстві — втілення кращих моральних життє
вих начал. У першому надрукованому творі «Дитинство» Толстой 
показує душевне багатство кріпачки Наталі Савівни, і в інших тво
рах художніх і публіцистичних цього періоду, не ідеалізуючи, він 
часто показує людину з народного середовища і протиставляє її 
людині привілейованого прошарку. Всі симпатії письменника були 
на боці народу. Особливо приваблювала його та література, в якій 
зображений був народ. Згадаймо його високу оцінку повісті Д. Гри
горовича «Антон-Горемика», яка схвилювала його гуманним зобра
женням кріпака-селянина.

Порвавши зі своїм класом, Толстой став виразником настроїв 
і інтересів багатомільйонного російського селянства, відобразивши 
в своєму світогляді і його суперечності. Народ (селянство) був 
носієм, за думкою Толстого, релігійної (християнської) свідомості 
і протесту проти всіх форм існуючого державного ладу.

Ця позиція Толстого і визначила його відношення до літерату
ри і мистецтва та своєрідність проблеми народності у його есте
тичній концепції.

Мистецтво розглядається ним з точки зору народу, людини 
праці. Це дає письменнику, як він вважає, право ділити мистецтво 
на дві категорії: «панське» і «народне». До «панського» мистецтва 
він відносить все те, що, на його думку, чуже народу, незрозуміле, 
далеке від його життя і не відповідає народній релігі" ій свідо
мості.

Переглядаючи під цим кутом зору мистецтво і літературу мину
лого і свого часу, Толстой потрапляє в царину найсильніших су- 1

1 В. Ф. А с м у с .  Избранные философские труды, т. 1. Изда
тельство Московского университета, 1969, с. 62—63.
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псречностей. Справедливо заперечуючи, як антинародні, всілякі 
фальшиві беззмістовні твори, підробки під мистецтво, він прихо
дить до висновку, що і твори тих письменників, художників, ком
позиторів, яких вважають в його середовищі талановитими, не 
тільки не зрозумілі народу, але й непотрібні йому. Толстому вви
жається, що творчість Гете, Шекспіра, Пушкіна, Діккенса, Бетхо
вена, Шопена, Рафаеля і багатьох інших діячів мистецтва, яких 
називають великими, невідома народу і вряд чи необхідна йому.

Толстой мав рацію, твердячи, що і Гете, і Шекспір, і Бетховен, 
і Рафаель, як і інші геніальні письменники, художники, компози
тори, були невідомі більшості людей з народу. Але він був явно 
неправий, коли заявляв, що твори цих діячів мистецтва взагалі 
чужі народу, він був далекий від того, що з докорінною зміною 
політичних, соціальних, економічних і інших умов життя народу, 
як це твердили марксисти, зміниться і духовне життя його, і вели
чезні духовні багатства, набуті людством, стануть народним на
дбанням.

Суперечності в самому понятті народності у Толстого не зава
дили йому правильно оцінити глибоко негативні явища в мистецтві 
свого часу. З  властивою йому пристрасністю протестанта виступив 
він проти декадентського мистецтва. Нещадному викриттю дека
дентства він присвятив багато сторінок у творі «Що таке мисте
цтво?» Не все в його критиці можна прийняти. Судження про 
І 'сена. Метерлінка, Верлена, Вагнера і інших мають однобічний 
характер. Але він проникливо викрив антинародну сутність висту
пів Ніцше. Мережковського та інших представників декадентства. 
В цьому виявилися риси народності в естетичній системі Толстого.

Ці сильні сторони народності в естетиці Толстого виявились 
і у високій оцінці ним народної творчості. Ще в 50-і роки він 
писав: «У народу є своя література — чудова, незрівнянна: але 
вона не підробка, вона виспівується з середовища самого народу» *. 
У статті «Яснополянська школа за листопад і грудень місяці» 
(1862) він писав: «Адже ж єдині книги, зрозумілі для народу і на 
його смак, суть книги, писані не для народу, а з народу, а гаме: 
казки, прислів’я, збірники пісень, легенд, віршів, загадок...» 2 У ли
сті до М. М. Страхова від 22 і 25 березня 1872 року Толстой 
о о зго о н у в  "ілу програму народності в літературі і свого ставлення 
до народної творчості. «Бідна Ліза видавлювала сльози,— пише 
він.— і її вихваляли, проте ніхто ніколи вже не прочитає, а пісні,

Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. 46, с. 71. 
2 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. 8, с. 60.
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казки, билини — все просте будуть читати, поки буде росі" 
мова...

Народність слов’янофілів і народність справжня дві речі на
стільки ж різні, як ефір сірний і ефір всесвітній, джерело тепла 
і світла... я... просто люблю певне, ясне і красиве, помірковане і все 
це знаходжу в народній поезії, і мові, і житті і протилежне в на
шому» *.

Ця думка про цінність народної творчості в усіх формах ми
стецтва проходить крізь увесь трактат «Що таке мистецтво?» 
У цій манері, яку, як відмічає сам Толстой, знавці мистецтва на
звали б парадоксальною, він зіставляє «голосний спів великого 
хору баб» із сонатою Бетховена. Це зіставлення Толстой завершує 
приголомшливим для знавців мистецтва висновком: «А між іншим, 
пісня баб була справжнє мистецтво, що передало певне і сильне 
почуття. 101-а ж соната Бетховена була лише невдала спроба 
мистецтва, яка не мала ніякого певного почуття і тому нічим не 
захоплювала» 1 2.

При наявності суперечностей толстовське розуміння народ
ності має яскраво виражений демократичний характер і в цьому 
відношенні зближує Толстого з передовою російською естетичною 
думкою — з Бєлінським, Чернишевським, Добролюбовим.

Толстой — великий художник-реаліст. Він був послідовним 
прихильником реалістичних художніх принципів, використовуючи 
в своїй творчості різноманітні прийоми, які розширили можливості 
зображення життя і насамперед людини з її «діалектикою душі». 
Відповідаючи редактору журналу «Русский вестник», в якому дру
кувався роман «Анна Кареніна», М. Н. Каткову в лютому 1875 
року на його зауваження про надто реалістичне зображення деяких 
епізодів в романі, Толстой писав: «В останній главі не можу нічого 
чіпати. Яскравий реалізм, як ви говорите, є єдине знаряддя, бо 
ані пафос, ані розсуди я не можу вживати. І це одне з місць, на 
якому тримається весь роман. Якщо воно хибне, то все хибне...»3 
Але й у розумінні реалізму, як і творчості, відбилися суперечності 
його світогляду. «Вирішення Толстим основного питання естетики — 
про відношення мистецтва до дійсності,— пише Л. Д. Опульська,— 
далеке від послідовності. З  одного боку, Толстой завжди утвер
джував первинність реальної дійсності і її зверхність над мисте
цтвом, з другого — він ладен був часом поступитися правдою жит-

1 Л. Н. Т  О Л с т о й. Сочинения, Т. 61, с. 278.
2 Л. Н. Т о л с т о й .  Сочинения, т. ЗО, с. 145.
3 Л. Н. Т о л с т о й .  Сочинения, т. 62, с. 139.
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тя на догоду абстрактним істинам своєї естетичної теорії. Особливо 
різко виникла ця суперечність у 1880—1900 роки, коли релігійно- 
моральне вчення Толстого сформувалося в цілу доктрину. Толстой 
утверджує в цей період і в своїй художній практиці, і в теорії 
принципи войовничого реалізму, який має на меті викривання 
соціального зла і несправедливості. Разом з тим він намагається 
обгрунтувати тезу про релігійний зміст мистецтва як про єдине 
незаперечне, «хороший» його з;иіст» *. Ця суперечність дуже позна
чилась і на трактаті «Що таке мистецтво?»

Толстой різко виступив проти романтизму, натуралізму і сим
волізму. Його висловлювання про ці явища в мистецтві не лишають 
сумніву в переконаності письменника в цілковитій перевазі реалі
стичного методу зображення. Проте треба розглядати відзиви 
Толстого про творчість Золя, Андреева, Ібсена та інших письмен
ників другої половини X IX  — початку X X  століття, враховуючи 
складність і особливості естетичної теорії Толстого. Це стосується 
і відзивів Толстого про Горького, ідейно-художня система якого 
була багато в чому відмінна від толстовської.

Відомо, що стаття Толстого «Про Шекспіра і про драму» 
(1903) викликала велику кількість статей, досліджень з супереч
ливими судженнями причин негативного погляду автора статті на 
Шекспіра. Здається, що К. М. Ломунов найближче підійшов до 
відповіді на це запитання. «Вирішення питання про Толстого і 
Шекспіра як про великих реалістів,— пише він,— призводило до 
крайніх висновків: одні визначали їх антагоністами, а інші — прота
гоністами. Вже сама полярність таких висновків показує їх мета- 
фізичність. їх автори не брали до уваги очевидну річ: рух і роз
виток самого реалізму, представниками якого є і Шекспір і Тол
стой. Будучи великими представниками реалізму на різних етапах 
його розвитку, вони, природно, дуже відрізняються один від одно
го і за творчим методом, і за естетичним поглядом» 1 2.

Одне з важливих питань, до якого була звернута думка Тол
стого— це співвідношення і зв’язок поміж наукою і мистецтвом. 
Він поставив його в незакінчених статтях кінця 80-х — початку 90-х 
років: «Наука і мистецтво», «Про науку і мистецтво», і напри
кінці 90-х років в трактаті «Що таке мистецтво?». Принцип став
лення Толстого до науки такий самий, як і до мистецтва. По-пер
ше, він рішуче відкидає звинувачення в неуважному ставленні до

1 Л. Н. Толстой о литературе. М., ГИХЛ, 1955, с. X X V II — 
X X V III.

2 К. Н. Л о м у н о в .  Эстетика Льва Толстого, с. 361—362.
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науки, по-друге, він намагається відділити справжню науку від 
лженауки. Його критика направлена проти теорії «мистецтва для 
мистецтва». Справедливо викриваючи буржуазну науку, далеку від 
інтересів народу, Толстой і тут інколи вдається до крайнощів.

В трактаті «Що таке мистецтво?» Т©лстой в найзавершенішій 
формі викладає свою думку про зв’язок науки і мистецтва. Ствер
джуючи важливість науки і мистецтва в житті людей, він пише: 
«Наука і мистецтво так само тісно пов’язані між собою, як легені 
і серце, так що коли один орган спотворений, то і другий не може 
правильно діяти» *.

У чому ж бачить Толстой органічний зв’язок між наукою 
і мистецтвом? «Наука справжня,— пише він,— вивчає і вводить 
у свідомість людей ті істини, які людьми певного часу і суспільства 
вважаються найважливішими. Мистецтво переводить ті істини з га
лузі знань в галузь почуття» 1 2.

Формулюючи свою теорію заразливості мистецтва, Толстой 
підкреслював емоційну його сторону як головну, що визначає спе
цифічний характер мистецтва. Адже наука як галузь думки, знань 
виконує пізнавальну роль в житті людини.

Ця точка зору визначила і погляд Толстого на художній 
образ, на образність в галузі мистецтва. «Мистецтво є один з двох 
органів прогресу людства,— пише він, маючи на увазі науку і ми
стецтво.— Через слово людина спілкується думкою, через образи 
мистецтва вона спілкується почуттям зі всіма людьми не тільки 
сучасного, але минулого й майбутнього» 3.

Висновки Толстого про образ як органічну властивість мисте
цтва і літератури нерозбіжні з загальноприйнятим і вірним поло
женням теорії мистецтва з цього питання. Толстой, одначе, напо
легливо розвиваючи теорію заразливості, підкреслює емоційну 
роль і силу образу як передатчика почуття. Здається, цим вичер
пується питання. Але справа стоїть значно складніше. Увесь хід 
роздумів Толстого про сутність мистецтва, про важливе значення 
його в житті людей не лишає сумнівів в тому, що мистецтво було 
для нього одним з найактивніших художніх засобів не тільки емо
ційного впливу на людину, але й особливою формою пізнання сві
ту і його оцінки. Висловлювання Толстого про роль думки в твор
чій роботі письменника і про значення її в художній концепції 
твору повністю підтверджує це положення. У своєму щоденнику 
5П-х років він робить цікавий запис: «Щоб твір був захоплюючим,

1 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. ЗО, с. 86.
2 Г а м же, с. 186.
я Т  а м же, с. 167.
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мало того, щоб одна думка керувала ним, треба, щоб увесь він буп 
пронизаний і одним почуттям» 1.

Це були пошуки гармонійності в творчій роботі думки і по
чуття. Про роль думки в творчості С В О Ї Й  І І Н Ш И Х  И Н С Ь М г М и и к І Н  

Толстой говорив з такою сталістю, що пі висловлювання можна 
прийняти як закон мистецтва.

Працюючи над повістю «Козаки», Толстой записав у щоден
нику: «Не можу жити без думки, що добро — добро у різній сфері, 
що ті ж пристрасті скрізь, що дике становище хороше,— недо
статні»1 2 3. Відомі слова Толстого про те, що у «Війні і мирі» віь 
любив «думку народну», а в «Анні КаренінГ»— «думку сімейну». 
В мистецтві і літературі відбиваються думка і ідеал самого худож
ника. Говорячи про Мопассана, Толстой зазначив: «У нього були 
задатки глибокої думки, поряд з цією розпустою статевою. Він 
надзвичайно міг зобразити пустоту життя, а вміти це може лише 
той, хто знає щось, внаслідок чого життя не повинно бути пу
стим...» а.

У 80—90-і роки Толстой у своїх статтях і висловлюваннях 
про мистецтво і літературу постійно вказував на значення активної 
і моральної позиції самого письменника. «Щоб зробити художній 
твір,— підкреслював він,— неодмінно треба знати, що хороше і що 
погане» 4.

А це значить, що мистецтво виконує не тільки емоційно-пізна
вальну роль, але й виносить вирок над явищами дійсності. Врахо
вуючи світоглядні розходження між Толстим і Чернишевським, 
можна безсумнівно говорити, що в цих питаннях у них є багато 
спільного.

В естетичній концепції Толстого визначаються умови, необхід
ні для створення істинного (слово самого Толстого), художнього 
твору5. Найчіткіше вони сформульовані в статті «Передмова до 
творів Гюї де Мопассана» (1893— 1894). Ці три умови:

1) правильне, тобто моральне ставлення автора до предмета;
2) ясність викладу або краса форми, що одне й те саме;
3) щирість, тобто невдаване почуття любові або зненависті до 

того, що зображає художник...6

1 Л. Н. Т о л с т о й .  Сочинения, т. 46, с. 214—215.
2 Л. Н. Т о л с т о й .  Сочинения, т. 47, с. 152.
3 В. Б у л г а к о в. Л. Н. Толстой в последний год жизни. 

М., Гослитиздат, 1957, с. 409.
4 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. 30, с. 299.
5 Т  а м же, с. 85.
8 Т а м  ж е, с. 89.
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У статтях і висловлюваннях цього періоду, тобто 80 — 90-х 
років, Толстой дуже уважно ставиться до теоретичних питань ми
стецтва і літератури: від суті новаторства до досконалого знання 
письменником, художником, композитором засобів своєї творчості.

Толстой твердо переконаний в тому, «що справжній твір ми
стецтва є тільки той, який передає почуття нові, не випрооувані 
людьми» Він цілком обгрунтовано твердить, що новаторство по
чинається з нового змісту.

Як ми бачимо, в своїх умовах Толстой ставить на друге місце 
ясність викладу — красу форми. Він був рішучим противником тої 
«форми» в мистецтві, яка затруднює розуміння змісту або спотво
рює його. В цьому одна з переконливих причин його засудження 
декадентського мистецтва, яке, на думку письменника, відзнача
ється і бідністю змісту. «Внаслідок безвір’я людей вищих класів,— 
пише він,— мистецтво цих людей (тобто представників декадент
ського мистецтва.— В. К.)  стало бідним за змістом, але, крім 
того, стаючи дедалі виключнішим, воно стає разом з тим дедалі 
складнішим, вишуканішим і незрозумілішим» 1 2.

Наполегливо затверджуючи ідею загальної доступності мисте
цтва, що не має нічого спільного з думкою про його примітивність, 
Толстой висуває певні вимоги і до форми мистецтва. Під технікою 
в мистецтві,— говорить він,— треба «розуміти ясність, красу і не- 
багатоскладність, стислість твору мистецтва»3. Мистецтво майбут
нього, як йому ввижається, буде відзначатися ясністю, простотою 
і стислістю...4

Єдність форми і змісту розглядається Толстим як неодмінна 
умова справжнього художнього твору. Він вважав, що основна 
властивість твору мистецтва в його «цільності, органічності того, 
щоб форма і зміст складали одне нерозривне ціле, яке відбиває 
почуття, пережите художником»5. Під цільністю твору, яка тісно 
пов’язана з єдністю форми і змісту, Толстой розумів неможливість 
будь-якої зміни форми, бо через це відбувається порушення зна
чення всього твору: «У справжньому художньому творі — вірші, 
драмі, картині, пісні, симфонії,— пише він,— не можна витягти один 
вірш, одну сцену, одну фігуру, один такт зі свого місця і поста
вити на інше, не зруйнувавши цього твору» 6.

1 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. ЗО, с. 89.
2 Т  а м же.
3 Т  а м ж е, с. 181.
4 Т а м  ж е, с. 180.
5 Т  а м ж е, с. 116.
6 Т а м  же, с. 131.
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Толстой вимагав від художника постійного вдосконалення 
прийомів і засобів зображення. Він писав: «Талантом я називаю 
здатність: у словесному мистецтві — легко виражати свої думки 
і враження і підмічати та запам’ятовувати характерні подробиці; 
в пластичному мистецтві — здатність підмічати лінії, форми, фар
би; в музичному — здатність відрізняти інтервали, запам’ятовувати 
і передавати послідовність звуків» '.

Толстой як письменник особливу увагу приділяв мові худож
нього твору. Його численні висловлювання з цього питання свід
чать про надзвичайну вимогливість щодо чистоти, ясності, вираз
ності мови твору словесного мистецтва. У відгуку на роман Ертеля 
«Гарденіни, їх двірня, прихильники і вороги» Толстой показав, як 
у творчій практиці письменника здійснюється єдність форми і змі
сту при блискучому знанні письменником рідної мови. «Головна 
вартість, крім серйозного ставлення до справи, крім такого знання 
народного побуту, якого я не знаю у жодного письменника, крім 
міцної, часто неусвідомленої автором любові до народу, який він 
інколи хоче зобразити в темному світлі,— пише Толстой,— але 
незрівнянне, небачене вже ніде достоїнство роману,— це дивна 
вірністю, красою, різноманітністю і силою народна мова»1 2.

Статті Толстого про мистецтво, його щоденники, записні книж
ки, листи, бесіди, записані мемуаристами, дають надзвичайно ви
разне уявлення про його погляди на творчий процес, на принципи 
відбору матеріалу, типізацію і матеріалізацію образів, психологіч
ного аналізу, на жанр художнього твору, його стиль і т. д.

У цих матеріалах розкривається творча історія багатьох його 
творів, оцінка їх, як цілих пластів літературного життя минулого 
і сучасності, так і окремих творів, завжди своєрідна, глибоко «тол- 
стовська». Ці оцінки (наприклад, Пушкіна, Гете, Шекспіра і інших 
письменників і діячів мистецтва) позначені сприйняттям Толстого 
їх творчості або окремих творів, своєрідністю творчості письменни
ка і конкретно-історичними умовами.

У трактаті «Що таке мистецтво?» Толстой приділив чимало 
сторінок питанню про мистецтво майбутнього. Всі глибокі і цікаві 
роздуми Толстого про мистецтво, про роль мистецтва майбутнього 
можна в узагальненій формі визначити його словами: «Мистецтвом 
будуть вважатися тільки ті твори, які будуть передавати почуття, 
що спонукатимуть людей до братнього єднання, або такі загально
людські почуття, які будуть здатні з ’єднувати всіх людей»3.

1 Л. Н. Т  о л с т о й. Сочинения, т. ЗО, с. 119.
2 Т  а м же, с. 179.
3 Т  а м же.
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Заперечуючи релігійні ідеї Толстого, які відбилися в його 
роздумах про мистецтво майбутнього (роль мистецтва у з єднанні 
всіх, тобто незалежно від класового стану людей), ми високо ці
нуємо гуманізм письменника, який так яскраво розкрився в свої" 
естетичній концепції, у великій ідеї мистецтва майбутнього.

Творчість Толстого— «крок вперед в художньому розвитку 
всього людства» (Ленін). Гуманістичні і демократичні ідеї Толстого 
були позитивно сприйняті передовими діячами культури і мисте
цтва всього світу.

Естетичні погляди Толстого треба розглядати в історичному 
контексті і в аспекті марксистсько-ленінських ідей. В його есте
тичній концепції відбилися «розум» і «забобони», властиві йому 
як письменнику, мислителю і виразнику інтересів багатомільйон
ного російського селянства. Кращими своїми сторонами — нещад
ною критикою занепадницького буржуазного мистецтва, демокра
тизмом, гуманізмом, вірою в майбутнє — естетика Толстого дійова 
і в наші дні. Живі ідеї його естетики наслідувала на новому істо
ричному етапі естетика соціалістичного реалізму.

Тексти, що цитуються за Повним зібранням творів письменни
ка (скорочено: П З Т ), вивільнені від квадратних дужок, що озна
чають пропущені автором (з метою скорочення) частини слів.

В окремих випадках невеликі за обсягом примітки подані чи 
в самому тексті (взяті в квадратні дужки), чи у вигляді посторін
кових виносок.

В. О. Капу стін
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ЗМІСТ І ФОРМА

Кажуть, що, дивлячись на красиву природу, виника
ють думки про велич бога, про мізерність людини; зако
хані бачать у воді образ коханої. Інші кажуть, що гори, 
здавалось, говорили те-то, а листочки те-то, а дерева 
кликали туди-то. Як може з ’я в и т и с я  така думка? Треба 
силкуватися, щоб утовкмачити в голову таку нісенітницю. 
Чим більше я живу, тим більше мирюся зі всілякою виму
шеністю (affectation) у житті, розмові і т. п.; але до цієї 
вимушеності, незважаючи на всі мої зусилля, [звикнути] 
не можу.

...Я помічаю, що в мене погана звичка до відступів; 
і саме ця звичка, а не рясність думок, як я раніше думав, 
часто заважає мені писати і примушує мене залишати 
письмовий стіл і задуматися зовсім над іншим, ніж те, 
що я писав. Згубна звичка. Незважаючи на величезний 
талант розповідати і розумно теревенити мого улюблено
го письменника Стерна \  відступи важкі навіть і в нього.

1851 Щоденник. П З Т ,  т. 46, с. 81—82.

Два зауваження для письменника belles-lettres.— Тінь, 
якщо й падає на воду, то дуже рідко її можна бачити, 
а коли й бачиш, то вона ніскілечки не вражає.

Кожний письменник для свого твору має на увазі 
особливий розряд ідеальних читачів.— Треба ясно ви
значити собі вимоги цих ідеальних читачів, і якщо в дійс
ності є хоч у всьому світі 2 таких читачі — писати тільки
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для них. Змальовуючи типи або пейзажі, незвичайні для 
більшості читачів, ніколи не випускати з уваги типи 
і пейзажі звичайні, взяти їх за основу і, зіставляючи 
з ними незвичайні, змальовувати їх.

1852. Щоденник. П З Т ,  т. 46, с. 242.

Треба без жалю викидати всі місця неясні, розтягне
ні, недоладні, одне слово такі, що не задовольняють, хоча 
вони були б і хороші самі по собі.

1852. Щоденник. П З Т ,  т. 46, с. 101.

Простота. Ось якість, якої я бажаю набути більш за 
всі інші.

...Причини занепаду літератури:— читання легких 
творів перетворилося на звичку, а писання стало занят
тям. Написати протягом життя одну хорошу книгу — 
цього досить.

1852. Щоденник. П З Т ,  т. 46, с. 138.

Простота є головною умовою краси моральної. Щоб 
читачі співчували героєві, треба щоб вони пізнавали 
в ньому як свої слабості, так і чесноти, чесноти — можли
ві, слабості — необхідні...

Думка роману щаслива — він може бути не доверше
ністю, але він завжди буде корисною і доброю книгою. 
Тому слід над ним працювати і працювати, не пере
стаючи.

1852. Щоденник. П З Т  т. 46, с. 145.
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Ніко'лінька [старший брат Толстого] прийшов до 
мене і читав мені свої записки про полювання. У нього 
багато таланту. Але форма погана. Хай він облишить 
оповідання про мисливство, а більше приділить уваги 
змалюванню природи і звичаїв; вони різноманітніші і ду
же гарні у нього.

1852. Щоденник. П З Т , т. 46, с. 147.

Мистецтво писати хороше для чутливої і розумної 
людини полягає не в тому, щоб знати, що писати, а в то
му, щоб знати те, чого не слід писати.— Ніякі геніальні 
додатки не можуть поліпшити твір у такій мірі, як можуть 
поліпшити його викреслювання.

1853. Щоденник. П З Т  т. 46, с. 285.

18 жовтня
З  фальшивого сорому чи делікатності не переставати 

запитувати про незнайомий предмет доти, доки ясно не 
побачиш, що людина, яку ти запитуєш, сама не знає 
його, або доти, доки ти не збагнеш його з такою ясйістю, 
що зможеш сам пояснити його іншому.

Не дозволяти собі обмірковувати предмета, за який 
через інші заняття ти не можеш узятися.

Не складай собі думки про людину доти, доки твій 
перший погляд на неї не зміниться.

На кожний свій твір, критикуючи його, не забувати 
дивитися з погляду найобмеженішого читача, який шукає 
в книжці тільки цікавості.

Не гадати ні про що.
Завжди мати разом з іншими роботами одну таку, 

що не потребувала б виправлень і цим привчала б до сві
домої, акуратної, зосередженої праці.

1853. «Правила». П З Т  Т. 46, С. 288—289
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Я починаю шкодувати, що надто поспішно послав. 
«Записки Маркера». Щодо змісту навряд чи я багато б 
знайшов перемінити або додати в них. Але форма не 
зовсім ретельно викінчена.

1853. Щоденник. П З Т ,  т. 46, с. 183,

Слід звикати завжди і в усьому писати чітко і зрозу
міло, а то часто позасвідомо незрозумілість або непра
вильність думки приховуєш од самого себе штучними 
зворотами, помарками і розмахами.

1853. Щоденник. П З Т , т. 46, с. 184.

Часто в творі мене зупиняють рутинні, не зовсім пра
вильні, грунтовні і поетичні способи висловлювання; але 
звичка натрапляти на них часто примушує вживати їх. 
Ці необдумані, звичайні прийоми автора [?], ваду яких 
відчуваєш, але пробачаєш од частого вживання, для на
щадків служитимуть доказом поганого смаку. Миритися 
з цими прийомами — означає іти за віком, виправляти 
їх — означає іти попереду його.

1853. Щоденник. П З Т , т. 46, с. 190.

У Бальзака жінка в розпачі каже: je travaillerais *, 
і всі жахаються.

Моя стара метода писання, коли я писав «Дитин
ство»,— краща, треба кожне поетичне почуття епюізу- 
вати **, чи то в ліризмі, чи в сцені, чи в зображенні осо
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би, характеру або природи. План — другорядна справа, 
тобто подробиця плану.

...У Бальзака в образах можливість, а не поетична 
необхідність.

/<356—1д51. Записна книжка. П З Т ,  т. 47, с. 203-^204,

Художнього інтересу нема, мова погана; алегорія 
абсолютно незадовільна, навіть для дорослого, для ди
тини ж рішуче неприйнятна, і, головне, що ж виходить 
із усього цього, крім скуки, скуки і скуки! Можливо, я 
і погоджуся, що візир є релігія і розум, а що робітники 
суть добрі діла; але скажу одно й останнє, для людей, 
котрі, можливо, не ясно розуміють, чому такі речі не 
можуть подобатися дітям, не можуть на них впливати: 
дітей, і навіть дорослих, можна обдурити пишномовністю 
і незрозумілістю мови. Прочитайте немудру слов’янську 
проповідь, з частим уживанням слів — «благие, зело, 
тьма кромешная» і т. п., вона справить свій вплив, вона 
викличе цілий ряд неясних страхів, почуттів і думок. Але 
наговоріть пустоти мовою, яку можна таки зрозуміти, 
і в них абсолютно нічого не залишиться, крім скуки і 
зневаги до вас. Але коли книжка, не маючи змісту, та 
ще написана мовою, не зовсім зрозумілою дітям, що ска
зати про неї? Дітей можна обдурити формою, але ніяк 
не змістом. Вимога істинного змісту, художнього чи по
вчального, у дітей набагато сильніша, ніж у нас. А  відсут
ність змісту «Детского мира» втілено в таку форму, котра 
могла ввести в оману тільки петербурзький Комітет гра
мотності 2.

1862. «Об общественной деятельности на поприще 
народного образования». П З Т , г. 8, с. 291—292.
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...Я перебуваю в наївному переконанні, що мої заува
ження [про романи адресата «Земські сили» і «В путь- 
дорогу»], можливо, хоч трохи подіють і очистять од 
шкідливих петербурзько-літературних напливів, напуще
них на ваш талант.

Ви пишете надто неуважно і поспішно, не викидаєте 
достатньо з того, що написано (розтягненість), не досить 
користуєтесь тим прийомом, який для епіка-прозаїка ста
новить усю премудрість мистецтва — недостатньо просі
ваєте пісок, щоб відокремлювати чисте золото.

Мова недбайлива; а ви, з вашим тонким смаком, що 
відчуваєш у всьому, засвоїли собі погану манеру, введену 
недавно не знаю ким, говорити так: «Здрастуйте»,— 
поклонився він», і вживаєте, хоч і дотепні, але тривіальні 
вирази, котрі не уражають у Писемського, але уражають 
у вас.

1865. Лист до П. Д. Боборикіна. П З Т , т. 61 , с. 99—100.

Тролоп3 убиває мене своєю майстерністю. Тішуся 
тим, що в нього своє, а в мене своє. Знати своє — або, 
швидше, що не моє, ось основне мистецтво. Треба мені 
працювати, як піаністу.

1865. Щоденник. П З Т  Т. 48. С. 64.

Дописую нині, тобто переробляю і знову й знову пе
реробляю свою 3-ю частину [роману «1805 рік»]. Ця 
остання робота — викінчення — дуже важка і потребує 
великого напруження; однак я з минулого досвіду знаю, 
що в цій роботі є у певному розумінні вершина, якої 
сягнувши з трудом, уже не можна зупинитися і, не зупи
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нившись, котишся до кінця діла. Я нині досяг цієї вер
шини і знаю, що тепер добре чи погано, але скоро закін
чу цю 3-ю частину.

1865. Лист до А . Є. Берса. П З Т ,  т. 61, с. 111.

Ось мої зауваження на надіслані вами чорнові ма
люнки, дорогий Михайле Сергійовичу.

1. Кутузов, Долохов — чудово, але чи не можна До- 
лохову надати більше молодцюватості — солдатської 
виправки — вище плечі — груди вперед.

2. Ростов з Теляніним — прекрасно, але чим приєм
ніший і вродливіший, миловидніший буде Ростов, тим 
краще.

3. Білібін — chef-d’oeuvre.
4. Імператор Франц — чудовий, але князь Андрій 

трохи занадто affecte. А  втім, він і так гарний. Якщо вам 
під олівцем не трапиться кращого виразу, то не псуйте 
цього.

5. На мосту — все дуже добре, крім Денисова (напе
ред прошу вибачити, коли я брешу), але він шаблю три
має дуже негарно і це вже певно, що сидить погано...

6. Тушин і артилеристи дуже гарні, хоч я Тушина 
і уявляв молодим, але у вас прекрасно виражена в ньому 
поштива комічність. Багратіон зовсім невдалий. Риси 
мають бути набагато грубіші, потім не шапка, а картуз 
зі смушками — це історичний костюм. Бурку завжди но
сять на боці — так що розпірка над правим плечем. По
садка його, як грузина, має бути невимушена,— трохи 
на боці, з не упертими в стремена ногами. Кінь простіший 
і сумирніший. А  втім, це останнє про коня я не певен; 
але те, що я кажу про нього, на цьому я наполягаю.

7. Вогнище — чудові всі три фігури.
Рукопис переписується для вас, частина, майже одна-
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нова з тією, що надрукована — і днями вам надішлю.— 
Оскільки, мабуть, зараз ви малюєте на дереві, то затрим
ки ви не матимете ніскілечки.

1867. Лист до М. С. Башилова. П З Т ,  т. 61, с. 162.

Не викреслювати так, як я викреслюю [коректури 
«Війни і миру»], я не можу і твердо знаю, що це викрес
лювання йде на велику користь. І тому не боюсь рахун
ків друкарні, котрі, сподіваюсь, не будуть занадто при
чепливими.

Саме те, що вам подобається, було б набагато гіршим, 
коли б не було разів з 5 перекреслене.

1867. Лист до П. І. Бартенєва. П З Т , т. 61, с. 176.

...Зміст [оповідання А. А. Фета «Сімейство Гольц»] 
серйозний і поетичний... Коли ви можете написати такі 
сцени, як старенька зі складеними ліктями і дівчина, то 
все інше ви можете викінчити так само, як це; і зайве 
мусите все викинути і зробити з усього, як каже Аннен
ков, перло. Добувайте золото просіванням. Просто сядь
те і все оповідання спочатку перепишіть, критикуючи 
самі себе, і тоді дайте мені прочитати.

1870. Лист до А .  А .  Фета. П З Т , т. 61, с. 229.

Є два різко відмінні роди літератури: серйозний і 
несерйозний, або поезія змісту і поезія форми, або про
стий і не простий. У першому автор говорить своєю мо
вою, але настільки змінюючи лад своєї мови, наскільки 
цього вимагає предмет. Пушкін, Сервантес, Рабле і ба
гато інших. У другому автор говорить не своєю мовою,

48



а якоюсь особливою мовою, котра йому подобається або 
своєю піднесеністю, або комічністю, або оригінальністю: 
Оди, Діккенс, Щедрін, Некрасов і багато інших.

1870. Записна книжка. П З Т ,  т. 48, с. 112.

Я  нудьгую і нічого не пишу, а працюю тяжко. Ви не 
можете собі уявити, якою важкою для мене є ця поперед
ня робота глибокої оранки того поля, що його я змуше
ний засівати. Обдумати і передумати все, що може тра
питись зі всіма майбутніми людьми наступного твору, 
дуже великого, і обміркувати мільйони можливих сполу
чень для того, щоб вибрати з них 1 1 000 000, страшенно 
важко. І цим я зайнятий.

1870. Лист до А . А . Фета. П З Т ,  т. 61, с. 240.

Він [Толстой] майже ніколи не розповідав планів своїх 
літературних робіт, кажучи, що переказувати свій твір, 
поки він не завершений, значить занапастити його. Однак 
тоді, коли він призбирував матеріал, він розповідав окре
мі епізоди з дійсного життя, які служили йому матеріа
лом і потім, у зовсім зміненому вигляді, входили до його 
творів. Оповідання в «Книжках для читання», «Кав
казький бранець», «Охота гірше неволі», різні епізоди 
з «Анни Кареніної», окремі штрихи з доби Петра І і де
кабристів я чув од нього в той час, коли він задумував 
ці твори.

С. Л. Т олстой, «Мой отец в семидесятых годах».
«Очерки былого», с. 91.

Жахлива річ наша праця. Крім нас, ніхто цього не 
знає. Для того, щоб працювати, треба, щоб виросли під 
ногами підмостки. І ці підмостки залежать не від тебе. 
Якщо почнеш працювати без підмостків, тільки промар
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нуєш матеріал і завалиш без толку такі стіни, котрих 
і продовжувати не можна. Особливо це відчуваєш, коли 
робота розпочата. Все здається: чому ж не продовжува
ти? Хап-хапки, не дістають руки і сидиш дожидаєш. 
Так і сидів я. Тепер, здається, підросли підмостки і за
качую рукава.

1875. Лист до А .  А .  Фета. П З Т , т. 62, с. 209.

Коли б же я хотів сказати словами все те, що мав на 
увазі висловити романом, то я повинен був би написати 
роман той самий, який я написав спочатку. І якщо ко
роткозорі критики гадають, що я хотів зображувати лише 
те, що мені подобається, як обідає Облонський і які плечі 
у Кареніної, то вони помиляються. У всьому, майже 
в усьому, що я писав, мною керувала потреба зосередити 
думки, зчеплені між собою, для вираження себе, але 
кожна думка, виражена словами окремо, втрачає свій 
смисл, страшенно знижується, коли береться одна з того 
зчеплення, в якому вона перебуває. Само ж зчеплення 
утворене не думкою (я думаю), а чимось іншим, і вирази
ти основу цього зчеплення безпосередньо словами ніяк 
не можна; а можна лише опосередковано — словами від
творюючи образи, дії, становища.

Ви все це знаєте краще за мене, але мене цікавило це 
останнім часом. Одним із найочевидніших доказів для 
мене було самогубство Вронського, яке вам сподобалося. 
Цього ніколи зі мною так ясно не бувало. Глава про те, 
як Вронський прийняв свою роль після побачення з чо
ловіком Анни, була в мене давно написана. Я почав ви
правляти її, і зовсім для мене несподівано, але безсумнів
но, Вронський став стрілятися. А  тепер, для подальшого, 
виявляється, що це було органічно необхідне.

1876. Лист до М. М. Страхова від 23 і 26 квітня.
П З Т ,  Т. 62, с. 2 6 8 -270 .
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Це той примірник «Анни Кареніної», з якого було 
надруковане окреме видання 1878 року. Він складається 
з аркушів, вирваних із «Русского вестника», і містить 
у собі виправлення і зміни, зроблені рукою самого автора. 
Але оскільки тут подивується і моя рука, то вважаю за 
потрібне розповісти, як це трапилось. Влітку 1877 року 
я гостював у гр. Л. М. Толстого в Ясній Поляні (чер
вень, липень) і подав йому думку переглянути «Анну 
Кареніну», щоб підготувати її для окремого видання. 
Я взявся прочитувати наперед, виправляти пунктуацію 
і явні помилки і показувати Льву Миколайовичу місця, 
які чомусь здавались мені такими, що потребують ви
правлень,— переважно, навіть майже виключно, мовні 
похибки і неясності. Таким чином, спочатку я читав 
і робив виправлення, а потім Лев Миколайович. Так 
діло йшло до половини роману, а потім Лев Миколайович, 
усе більше й більше захоплюючись роботою, перегнав 
мене, і я виправляв після нього, та й раніше завжди 
переглядав його виправлення, щоб упевнитися, чи зро
зумів я їх і чи так роблю, тому що мені передбачалося 
читати коректуру.

Уранці, вволю наговорившись за кофієм (його пода
вали опівдні на терасі), ми розходилися, і кожен брався 
за роботу. Я працював у кабінеті внизу. Було домовлено, 
що за годину чи за півгодини до обіду (5 годин) ми 
мусили йти гуляти, щоб освіжитися і нагуляти апетит. 
І хоч якою приємною була мені робота, я, із властивої 
мені уважності, звичайно, не пропускав строку і, зібрав
шись на прогулянку, починав кликати Льва Миколайови
ча. Він же майже завжди барився, й іноді його було 
важко відірвати од роботи. У таких випадках сліди на
пруги явно давалися взнаки: був помітний легкий при
плив крові в голову, Лев Миколайович був неуважний 
і їв за обідом дуже мало.
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Так ми працювали щоденно більше місяця.
Ця наполеглива праця давала свої плоди. Хоч як я 

захоплювався романом у його первісному вигляді, неза
баром я переконався, що виправлення Лев Миколайович 
завжди робив з надзвичайною майстерністю, що вони 
прояснювали й поглиблювали риси, які і без того здава
лися ясними і завжди строго відповідали духові й тону 
цілого. З  приводу моїх виправлень, які стосувалися май
же виключно мови, я помітив ще особливість, яка хоч 
і не була для мене несподіванкою, але виявлялася дуже 
яскраво. Лев Миколайович твердо відстоював найдрібні- 
ший свій вираз і не погоджувався на найневинніші, зда
валося, зміни. З  його пояснень я переконався, що він 
надзвичайно дорожить своєю мовою і що, незважаючи на 
всю удавану недбайливість і нерівність його стилю, він 
обмірковує кожне своє слово, кожен мовний зворот не 
гірше найвимогливішого віршувальника. А  взагалі — як 
багато він обмірковує, як багато працює головою,— це 
завжди мене дивувало, це вражало мене подібно до нови
ни при кожній зустрічі, і тільки цим багатством душі і 
розуму можна пояснити силу його творів.

1878 М. М. Страхов. Пояснювальна записка до першого окремого 
видання роману < Анна Кареніна». Див.: П З Т , т. 20, с. 642—643.

Ваша думка про А. Кареніну здається мені невірною. 
Я пишаюся, навпаки, архітектурою — склепіння зведене 
так, що не можна й помітити, де замок. І про це я най
більше дбав. З в ’язок побудови зроблено не на фабулі 
і не на стосунках (знайомстві) осіб, а на внутрішньому 
зв’язку. Повірте, що це не є небажанням прийняти 
осуд — особливо від вас, чия думка завжди є надто по
блажливою; одначе боюсь, що, пробігши роман, ви не 
помітили його внутрішнього змісту.

1878. Лист до С. А . Рачинського. П З Т ,  т. 62, с. 377.
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...Не забудьте ще виправити способи зв язків окремих 
частин статті 4. У вас часто трапляються зайві вступи, 
як, наприклад: «Теперь мы обратимся... або «взгля
нем... і т. ін. Головне, звичайно, в розміщенні частин 
відносно фокуса і, коли розміщено правильно, все непо
трібне, зайве саме собою відпадає і все виграє величез
ною мірою.

1878. Лист до А . А . Фета. П З Т ,  т. 62, с. 441 .

Оповідання Немировича-Данченка чудове за змі
стом 5. Краще нічого не можна бажати, але воно погане 
через штучність мови і надмірність описів природи і по
чуттів. Треба попросити самого Немировича перегляну
ти і виправити його, маючи на оці читання народне. 
Було б дуже добре. А  коли б не можна було цього зро
бити, то все-таки краще надрукувати його і так, як є.

1885. Лист до В. Г Черткова. П З Т ,  т. 85, с. 171.

Ертель прислав мені своє оповідання («Повість про 
зажерливого мужика Єрмила»), даючи право скорочу
вати, додавати і просячи друкувати (якщо годиться) без 
імені. Мовою, і правдивістю подробиць, і за змістом опо
відання хороше, але недобре задумане — розпущене і не 
викінчене. По-моєму, його можна надрукувати, але тіль
ки, тільки можна, якщо не буде кращого.

1886. Лист до В. Г Черткова. П З Т , т. 85, с. 307—308.

Надсилаю вам назад два оповідання 6. Обоє погані, 
нікчемні. Одне про мачуху — справляє враження вигада
ного, друге — про старика — хороше, але надто уривча
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сте. Коли б було змальоване минуле життя чиновника, 
то було б добре, а то не зацікавить. По-моєму, не слід 
друкувати.

1886. Лист до В. Г Чсрткова. П З Т , т. 85, с. 3/6.

Ваш виклад простіший, але і в вашому є недоліки не 
у формі, головне, а в змісті. Наприклад: жаба лежить 
догори черева, а потім зразу ж говориться, що вона по
лізла далі. Треба неодмінно сказати, як вона знову 
перевернулася спиною догори. Ось виправлення, які є 
важливими за формою. І коли є та увага чи назвіть як 
хочете, що дозволяє бачити це, тоді мова буде гарною.

1886. Лист до В. Г Черткова. П З Т , т. 85, с. 375—376.

Льова сказав, дивлячись на мене: гриби — це те ж 
самісіньке полювання. Теж шкода маленьких грибочків, 
подібно до дупелів, тільки невеличка різниця. Я промов
чав, а потім міркував: «Так, невеличка різниця; але, як 
Брюллов говорив, про те, що ось він, поправляючи, ледь- 
ледь змінив, а все стало іншим, що мистецтво тільки 
тоді, коли справа в «ледь-ледь»; так само і ще з більшим 
правом можна сказати, що хороше життя починається 
там, де ледь-ледь.

1889. Щоденник. П З Т  т. 50. с. / / 5.

...Для справжнього митця, як завжди було, так і му
сить бути, щоб він міг бачити щось зовсім нове, а для 
того, щоб митець міг бачити нове, він мусить дивитися 
і думати, не займатися в житті дрібничками, які заважа
ють пильно вглядатися і вдумуватися в явища життя.
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А для того, щоб, по-перше, те нове, що він бачить, було 
важливим для людей, він мусить жити не егоїстичним 
життям, а брати участь у загальному житті людства. Як 
тільки ж він бачить це нове і важливе, він уже знайде 
форму, за допомогою якої виразить це, і буде та заду
шевність, яка становить необхідну умову художнього 
твору. Треба, щоб він міг виразити художній зміст так, 
щоб усі його зрозуміли. Для цього потрібно так оволо
діти своєю майстерністю, щоб, працюючи, так само не 
думати про неї, як людина під час ходіння не думає 
про правила механіки.

1889. «О том, чго есть и что не есть искусство, 
и о том, когда искусство есть дело важное и когда 

оно есть дело пустое». П З Т  т. 30, с. 224.

Для кожного художнього твору необхідні 3 власти
вості. Досконалим твором мистецтва вважається такий 
твір, у якому всі 3 властивості доведені до найвищого 
ступеня досконалості. Із нескінченно різноманітних сту
пенів досконалості цих різних властивостей у творі ми
стецтва виникають і нескінченні ступені достоїнства 
мистецтва.

Ці властивості:
1. Зміст. Найвищим ступенем змісту є зображення 

митцем того, [що] стосується всього людства, ще не відо
ме і не до кінця зрозуміле йому, і є тим, у що, не бачив
ши ще, воно вдивляється. Найнижчим ступенем цього 
є той, при якому твір перестає бути твором мистецтва, 
зміст або всім зрозумілий і знайомий, або випадковий 
і частковий, але такий, що не має відношення до всього 
людства.

2. Майстерність (техніка, форма) по кожному роду 
мистецтва. Найвищим ступенем майстерності є такий,



при якому не помітно зусиль, забувається про митця. 
Найнижчим ступенем, при якому твір перестає бути тво
ром мистецтва, є техніка, за якої безперестану видно 
зусилля і не можна забути про митця і 3) любов до того, 
що хоче передати митець. Найвищим ступенем є така 
любов до свого предмета, що вона нестримно захоплює 
і принаджує того, хто сприймає. Найнижчим ступенем, 
на якому твір перестає [бути] твором мистецтва, є такий, 
при якому митець зовсім не любить свого предмета, 
а обрав його розумово. І ось постають три основні типи. 
Велике і мізерне, твір прекрасний і поганий, і справжнє 
і фальшиве, те, що називається тенденційним, і різні 
сполучення з них.

Коротко кажучи, твір мистецтва є хорошим або пога
ним через те, що говорить, як говорить і чи справді від 
душі говорить митець.

Перше досягається життям, хорошим життям (погана 
людина не може бути (хорошим) високим митцем). 
2-е досягається наполегливою, невпинною, терпеливою 
працею. З  третім народжуються і в третьому вся справа. 
Хай буде найбільший сюжет історичний, релігійний, 
найостанніші, найважливіші питання життя хай переда
ються у творі мистецтва, хай у майстерності буде з ’єдна
но найвище мистецтво всіх майстрів, але, якщо не буде 
щирості, не буде сердечного зв’язку між митцем і його 
предметом, і твір не буде твором мистецтва (якраз такі 
твори і вводять в оману найчастіше юрбу). Але хай буде
1- е мізерним, як це буває у молодих і неосвічених митців.
2- е теж може бути слабким і поганим, поки техніка не 
вироблена, було б тільки 3-є: <серйозність, щирість, 
правдивість, істина> любов митця до того, що він тво
рить, і хоч не для всіх, але твір буде твором мистецтва.
І через те є однаково можливими твори мистецтва не
істотні змістом і слабкі формою < і  насправді такі бу
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вають>. Такі твори випадково можуть бути, як винятки, 
а саме тому, що істинний митець не може палко любити 
те, що є нікчемним, а палко люблячи свій предмет, не 
може тяготитися викінченням для нього справжньої 
форми.

А  між тим, дивна річ, у нашому суспільстві особливо 
цінується один із цих двох родів випадково слабких, не
повних, але все-таки художніх творів, а саме, рід доско
налих формою, але слабких змістом художніх творів. 
Мало того, існує ціла теорія, яка доводить, що такими 
і мають бути художні твори, тобто частковими, випадко
вими, мізерними, але тільки б вони були гарними за 
формою. І це зрозуміло. Юрба бажає художніх насолод. 
Художній твір високого змісту є недоступний для неї, 
а ступінь досконалості форми зрозумілий кожному, і ось 
вони відбирають усі покидьки справжнього митця і з цьо
го створюють свою художню галер[ею].

Твір мистецтва буває гарним чи поганим від того, що 
говорить, як говорить і наскільки від душі говорить ми
тець. 1. Для того, щоб митець знав, про що йому слід 
говорити, потрібно, щоб він знав те, що є властивим всьо
му людству і, разом з тим, ще не відомим йому, тобто 
людству. Щоб це знати, митець мусить бути на рівні 
найвищої освіти своєї доби, а головне жити не егоїстич
ним життям, а бути учасником загального життя люд
ства. І через те ні неосвічена, ні себелюбна людина не 
може бути великим митцем. 2. Для того, щоб говорити 
хороше те, що він хоче говорити (під словом «говорити» 
я розумію будь-яке художнє вираження думки), митець 
повинен оволодіти майстерністю. А щоб оволодіти май
стерністю, митець повинен багато і довго працювати, під
даючи свою працю тільки своєму внутрішньому судові.
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3. Для того, щоб од усієї душі говорити те, що він гово
рить, митець повинен любити свій предмет. А  для цього 
треба не розпочинати того, до чого байдужий і про що 
можеш мовчати, а говорити тільки про те, про що не 
можеш не говорити, про те, що палко любиш. Із цих 
трьох основних умов усякого твору мистецтва головною 
є остання: без неї, без любові до предмета, принаймні 
без щирого, правдивого ставлення до нього, нема твору 
мистецтва.

Нервом мистецтва є палка любов митця до свого 
предмета, а якщо це є, то твір завжди задовольнятиме 
й інші вимоги — змістовність і красу: змістовність задо
вольнятиме тому, що не можна палко любити нікчемний 
предмет, а красу тому, що, люблячи предмет, митець не 
пошкодує найбільших зусиль для того, щоб улюбленому 
змістові надати найкращої форми.

В. А. Гольцев, готуючи свою лекцію «Про прекрасне 
в мистецтві», звернувся до мене з проханням висловити 
свій погляд на те питання відносно мистецтва, яке цікави
ло його 7. Я на словах виклав йому те, яким способом я 
для себе вирішував питання про те, що називається тен
денційністю і теорією мистецтва для мистецтва. Бажаючи 
точніше висловитися, я так занотував це.

Мистецький твір є хорошим або поганим залежно 
від того, що говорить, як говорить і наскільки від душі 
говорить митець.

1. Для того, щоб те, що говорить митець, було до
стойним предметом мистецтва, потрібно, щоб митець 
бачив, розумів, відчував щось таке, що було і буде вла
стивим завжди, всьому людству, але чого разом з тим 
ще жодна людина не бачила, не розуміла і не відчувала. 
А для того, щоб митець міг бачити, розуміти і відчувати
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щось таке, потрібно, щоб він, по-перше, був морально 
освіченою людиною, а по-друге, щоб він жив не егоїстич
ним життям, а був учасником загального життя людства.
І тому ні неосвічена, ні себелюбна людина не можуть 
бути великими митцями.

2. Для того, щоб говорити так, як повинен говорити 
митець, тобто хороше (під словом «говорити» я розумію 
будь-яке художнє вираження думки), митець мусить до 
такої міри оволодіти своєю майстерністю, щоб, працюю
чи, так само мало думати про правила цієї майстерності, 
як мало думає людина про правила механіки, коли хо
дить. А  щоб досягти цього, митець ніколи не повинен 
озиратися на свою роботу і милуватися нею, не повинен 
ставити майстерність своєю метою, як не повинна люди
на, що йде, думати про свою ходу і милуватися нею, 
а тільки думати про те, що він (митець.— Ред.) прагне 
досягти своїм мистецтвом, подібно до того, як подорож
ній про те, куди він іде.

3. Для того, щоб од усієї душі говорити те, що він 
говорить, митець мусить любити свій предмет. Для то
го ж, щоб любити свій предмет, потрібно, по-перше, не 
займатися багатьма дрібницями, які заважають любити 
по-справжньому те, що властиво любити, а по-друге, лю
бити свій предмет, а не удавати, що любиш те, що інші 
визнають або вважають гідним любові. І для того, щоб 
досягти цього, митцеві, головне, не треба робити зайвого, 
говорити, коли не хочеться, а вміти мовчати і говорити 
тільки про те, що не дає йому спокою, про що він не може 
не говорити.

Із цих трьох основних умов будь-якого твору мисте
цтва головною є остання: без неї, без любові до предмета, 
нема твору мистецтва.

Хай предмет твору буде найважливішим і найнові
шим, хан майстерність буде найвищою, але коли не буде



істинної любові митця до свого предмета, а буде ця лю
бов удаваною, і твір не буде твором мистецтва. Це буде 
те, що називають тенденційним мистецтвом. (Така тен
денційність може бути не тільки в повчальних, але й у лі
ричних, в епічних, у жанрових, в історичних творах, 
у всіх творах, предмет яких обраний митцем не з любові 
до нього, а з розумування).

Але хай буде так, як воно буває у молодих і неосві- 
чених митців, незначний зміст і низька майстерність, 
тільки була б щира любов митця до свого предмета, 
і твір буде, хоч і не найвищого гатунку, але буде все-таки 
твором мистецтва.

І тому є три основні види художніх творів: 1) твори, 
визначні важливістю свого змісту, 2) і твори, визначні 
красою форми, і 3) твори, визначні своєю задушевністю. 
Із того, в якій мірі досягає мистецький твір досконалості 
в кожному з цих трьох видів, випливає відмінність до
стоїнств одних творів од інших. Можуть бути твори: 
1) надзвичайно важливі, прекрасні і задушевні (це най
вищий вид художніх творів), але можуть бути і 2) важ
ливі, прекрасні і не задушевні, можуть бути 3) важливі, 
але не красиві і не задушевні, можуть бути 4) неважливі, 
прекрасні і задушевні і т. ін. у всіх можливих сполучен
нях. Із усіх цих видів — два види є особливо поширені 
і завжди захоплюють собою суспільство і підтримуються 
двома протилежними теоріями мистецтва, які завжди 
сперечаються між собою. Перший — це вид важливих 
за змістом, більш чи менш красивих за формою, але не 
щирих творів. Це той вид, котрий своїм змістом має пе
реважно ті інтереси, які у цей час цікавлять суспільство, 
і котрий через це завжди високо цінується критиками, 
позбавленими чутливості до головного нерва художнього 
твору, до задушевності. Це той вид, який називається 
тенденційним.
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Другий вид, це вид мізерних змістом, але красивих 
формою і щирих творів. Це той вид творів, у котрому 
діють митці щирі, але неосвічені й егоїстичні, і котрий 
через це завжди високо цінується тими критиками, які 
мають чуття щирості в мистецтві, але які через свою 
неосвіченість і свою егоїстичність стоять нижче рівня 
істинного мистецтва. Це той вид мистецтва для мисте
цтва, котрий додержується того, що, який би предмет 
не був обраний митцем, була б лише краса форми і щи
рість, і твір буде досконалим.

І той і другий вид стоять на грані мистецтва, є непов
ним його виявом і самі по собі становлять лише зародок 
мистецтва. Там, де є мистецтво, мають бути і його за
родки самі по собі, незважаючи на всі взаємні осуди цих 
двох протилежних теорій: тенденційної і мистецтва для 
мистецтва, ці зародки самі по собі не являють нічого 
шкідливого. Шкідливим є не ці зародкові твори, а теорії, 
згідно з якими якраз ці твори, що перебувають на межі 
мистецтва, і суть взірці мистецтва. Ці теорії шкідливі то
му, що, вихваляючи фальшиві форми мистецтва, поро
джують цим вихвалянням безмежну кількість цих ублю- 
дочних творів мистецтва, у морі якої тоне все справжнє. 
Не будь цих фальшивих теорій, твори мистецтва були б, 
як вони завжди були і є, рідкісними, але справжніми, 
такими, в яких поєдналась важливість змісту і любов 
до предмета митця, такими творами мистецтва, про які 
не сперечаються, які всі розуміють і які завжди освітлю
ють людям той шлях, яким прямує людство. Не будь 
фальшивих теорій, були б самі такі справжні твори.

При цих же фальшивих теоріях всяка людина, котра 
засвоїла собі терпінням і проходженням курсу в спеціаль
ному закладі певну техніку, не жде того, щоб у ній визрі
ла потреба художнього твору, а, подібно до того, як 
швець виробляє чоботи, все своє життя виробляє художні
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твори, або, не чекаючи того, щоб у її душі зародився 
важливий і новий зміст, котрий би вона істинно полюби
ла, вона прочитала журнал, газету, почує розмову розум
них людей і бере зміст, що побутує в останніх книжках, 
надає йому художньої форми і силкується запевнити себе 
й інших, що вона дуже цікавиться тим, що змальовує. 
Це один вид фабрикації художніх творів. Другий вид 
полягає в тому, що так самісінько, не чекаючи того, щоб 
у ній визрів зміст художнього твору, засвоївши техніку, 
людина бере за предмет твору все те, що йому, певному 
Івану Івановичу, подобається в певний час — коник, лі
сок, вітальня, дівчина, гра яка-небудь, і змальовує це, 
уявляючи, що це буде художнім твором, тому що це йому 
подобається.

Такі твори можна пекти, як млинці, і так і печуться 
теперішніми митцями і, нагромаджуючись у величезній 
кількості, псують смак і митців і публіки до такої міри, 
що важко вже пояснити, що розуміє публіка під словом: 
твір мистецтва.

Але очевидно, що ні те, ні друге не є творами мисте
цтва, а заняттям нероб, для розважання ще більших 
нероб, ніж вони.

Твором мистецтва, гідним тієї поваги, яка припису
ється діяльності мистецтва, завжди залишаться тільки 
ті твори, важливі за змістом і задушевні за ставленням 
до них митця, і такими твори будуть тільки тоді, коли 
митець істинно цінує важливість у житті. Холодне став
лення до предмета так само, як і мізерність змісту, в од
наковій мірі виключають твори із сфери істинного ми
стецтва.

1889. «Об искусстве'>. П З Т  т. ЗО, с. 434—439.



Дивна річ ця турбота про досконалість форми. Не 
даремна вона. Але не даремна тоді, коли добрячий 
зміст.— Коли б Гоголь написав свою комедію грубо, 
слабо, її не читали б і одна мільйонна тих, що її тепер 
читають. Потрібно загострити художній твір, щоб він 
став зворушливим. Загострити і отже зробити художньо 
досконалим — тоді він пройде через байдужість і повто
ренням візьме своє.

1890. Щоденник. П З Т ,  т. 51, с. 13.

Прокинувся рано, і радісно думати про необхідність 
написати всю тверезу правду про те, що вважається ві
рою, про те безумство, яке визнається і повторюється: 
спокутування, сотворіння, таїнство, церква і т. ін.— 
Дуже ясно уявляється, але нема форми. Звичайно, ху
дожня була б сильнішою за все.

1890. Щоденник. П З Т ,  т. 51, с. 94.

Я  почав читати [казку М. С. Лескова «Час волі бо
жої], і мені дуже сподобався тон і надзвичайна мовна 
майстерність, але... потім виступив ваш особливий недо
лік, якого так легко, здавалося б, уникнути і який сам 
по собі є якістю, а не недоліком — exubérance * образів, 
барв, характерних виразів, яка вас п’янить і захоплює. 
Багато зайвого, непропорційного, але verve ** і тон чудо
ві.— Казка все-таки дуже хороша, але досадно, що вона, 
якби не надлишок таланту, була б ще кращою.

1890. Лист до М. С. Лескова. П З Т ,  т. 65, с. 198.
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Щирість — головне достоїнство Семенова. Але, крім 
неї, у нього завжди важливий зміст: важливий ще й тому, 
що він стосується найчисленнішого стану Росії — селян
ства, яке Семенов знає так, як може його знати тільки 
селянин, що живе сам сільським тягловим життям. Важ
ливим є зміст його оповідань ще й тому, що головний 
інтерес усіх цих оповідань не в зовнішніх подіях, не 
в особливостях побуту, а в наближенні або віддаленні 
людей від ідеалу християнської істини, який твердо і ясно 
стоїть у душі автора і служить йому вірним мірилом 
і оцінкою достоїнства і важливості людських вчинків.

Форма оповідань цілком відповідає змістові: вона 
серйозна, проста, подробиці завжди достовірні: нема 
фальшивих нот. Надто ж хороша, часто цілковито нова 
за виразами, але завжди природна і разюче сильна й 
образна мова, якою говорять персонажі оповідань.

1894. Передмова до «Крестьянских рассказов» 
С. Т Семенова. П З Т ,  т. 29, с. 214.

Єгоре Олександровичу.
Оповідання ваше я одержав і прочитав. Окремі сцени 

в ньому непогані, як, наприклад, опис різанини, але зага
лом воно недовершене.— Багато є зайвого, неприродного 
і сентиментального, що справляє враження, протилежне 
до того, що його хоче справити автор. Я радив би вам, 
коли ви хочете займатися письменством, більше опрацьо
вувати ваші твори. Зміст мені цілком до серця, і тому 
дуже шкода, що в такому вигляді оповідання не справить 
бажаного враження. Прийміть, будьте ласкаві, моє су
дження з таким же почуттям доброзичливості, з яким я 
висловлюю його.
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1895. Лист до Є. А. Юсупова від 14 березня.
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Тепер про вашу книгу8. Я прочитав її і, люблячи 
й поважаючи вас, скажу вам усю правду. Книга не справ
ляє належного враження, по-перше, тому, що вона занад
то сира. Автор занадто живо відчував те, що змальову
вав, і гадав, що те ж саме відчують читачі, і через те не 
викликав у читача того почуття, яке пережив сам. Далі, 
вона не викінчена. Багато прекрасних подробиць є зай
вими. Художній твір вимагає суворої художньої обробки, 
а тут її нема, а разом з тим характер твору — художній.

1896. Лист до Джона Кенворті. П З Т ,  т. 69, с. 111.

Витонченість і сила мистецтва майже завжди діамет
рально протилежні.

1896. Щоденник. П З Т ,  т. 53, с. 112.

Не можна говорити про твір мистецтва: ви не розуміє
те ще. Якщо не розуміють, значить твір мистецтва пога
ний, тому що його завдання полягає в тому, щоб зробити 
зрозумілим те, що є незрозумілим.

1896. Щоденник. П З Т ,  т. 53, с. 117.

Стаючи дедалі убогішим за змістом і дедалі незро- 
зумілішим за формою, воно [мистецтво] в останніх своїх 
виявах утратило навіть усі властивості мистецтва і за
ступилось подобами мистецтва.

Мало того, що, внаслідок свого віддалення від все
народного, мистецтво вищих класів стало убогим за змі
стом і поганим за формою, тобто все більше й більше 
незрозумілим,— мистецтво вищих класів з часом пере
стало навіть і бути мистецтвом і стало замінятися під
робкою під мистецтво.

Сталося це з таких причин. Всенародне мистецтво 65

65 3 9-134



постає тільки тоді, коли будь-яка людина з народу, від
чувши сильне почуття, має потребу передати його людям. 
Мистецтво ж багатих класів постає не тому, що в цьому 
потреба митця, а переважно тому, що люди вищих класів 
потребують розваг, за які добряче винагороджують. 
Люди багатих класів вимагають од мистецтва передачі 
почуттів, приємних їм, і митці прагнуть задовольнити ці 
вимоги. Але задовольняти ці вимоги дуже важко, оскіль
ки люди багатих класів, проводячи своє життя в нероб
стві і розкошах, вимагають безконечних розваг мисте
цтвом; продукувати ж мистецтво, хоча б і найнижчого 
гатунку, не можна свавільно,— треба, щоб воно само на
родилося в митцеві. І через це митці, для того щоб задо
вольняти вимоги людей вищих класів, мусили виробити 
такі засоби, за допомогою яких вони могли б виробляти 
предмети, схожі до мистецтва. І ці засоби були вироблені.

Це такі засоби: 1) запозичування, 2) наслідуваль
ність, 3) надзвичайність і 4) цікавість. Перший засіб 
полягає в тому, щоб запозичувати з минулих творів ми
стецтва або цілі сюжети, або тільки окремі риси поперед
ніх, усім відомих поетичних творів і так їх переробляти, 
щоб вони з певними додатками становили щось нове.

Такі твори, викликаючи в людей певного кола спогади 
про художні почуття, пережиті колись, справляють вра
ження, подібне до мистецтва, і сходять між людьми, котрі 
шукають насолоди від мистецтва, за таке, якщо при цьо
му буде дотримано й інших обов’язкових умов. Сюжети, 
запозичені з давніших художніх творів, називаються 
звичайно поетичними сюжетами. Предмети ж і особи, за
позичені з давніших творів, називаються поетичними 
предметами. Так вважаються в нашому колі різноманітні 
легенди, саги, старовинні перекази поетичними сюжетами. 
Поетичними ж особами і предметами вважаються діви, 
воїни, пастухи, пустельники, ангели, дияволи у всіх ви-
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дах, місячне світло, грози, горн, море, провалля, квіти, 
довге волосся, леви, ягня, голуб, соловей; поетичними, 
взагалі, вважаються всі ті предмети, котрі частіше за інші 
використовувалися давніми митцями для своїх творів.

Років сорок тому не розумна, але вельми цивілізована 
ayant beaucoup d’acquis * дама (вона вже нині покійна) 
запросила мене, щоб прослухати написаний нею роман. 
У цьому романі дія починалася з того, що героїня в пое
тичному лісі, біля води, у поетично білому вбранні, з по
етичним розпущеним волоссям читала вірші. Дія відбува
лася в Росії, і несподівано з-за кущів з ’являвся герой 
у капелюсі з пір’їною à la Guillaume T ell** (так і було 
написано) і з двома поетичними білими псами, що супро
воджували його. Автору здавалося, що все це є вельми 
поетичним. Але все було б добре, коли б героєві не треба 
було говорити; але тільки-но пан у капелюсі à la Guillau
me Tell почав розмовляти з дівчиною у білому вбранні, 
відразу стало зрозумілим, що авторові сказати нічого, 
а що він зворушений поетичними спогадами давніших 
творів і гадає, що, перебираючи ці спогади, він може 
справити художній вплив. Але художнє враження, тобто 
зараження, виходить тільки тоді, коли автор сам по-своє
му пережив якесь почуття і передає його, а не тоді, коли 
він передає чуже, передане йому почуття. Така поезія 
від поезії не може заражати людей, а тільки дає подобу 
твору мистецтва, і то тільки для людей із зіпсованим 
поетичним смаком. Дама ця була вельми дурна і бездар
на, і через те видно було зразу, в чому була справа; але 
коли за такі запозичення беруться люди начитані й обда
ровані, та ще такі, що виробили техніку свого мистецтва, 
то виходять такі запозичення з грецького, стародавнього,

* Яка має багатий житейський досвід.
** Як у Вільгельма Тел\я.
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християнського і міфологічного світу, яких безліч розпло
дилося, і особливо тепер стільки багато продовжує з ’яв
лятися, і які приймаються публікою за твори мистецтва, 
коли ці запозичення добре оброблені технікою того 
мистецтва, в якому вони створені.

Характерним зразком такого роду підробок під ми
стецтво в галузі поезії може служити п’єса Ростана 
«Princesse Lointaine», «Принцеса Греза», в якій немає 
іскри мистецтва, але яка здається багатьом і, мабуть, її 
авторові вельми поетичною 9.

Другим прийомом, що дає подобу мистецтва, є те, що 
я назвав наслідуванням. Сутність цього прийому полягає 
в тому, щоб передавати подробиці, які супроводжують 
те, що змальовується або зображується. У словесному 
мистецтві прийом цей полягає в тому, щоб змальовувати 
до найменших подробиць зовнішній вигляд, обличчя, 
вбрання, жести, звуки, розміщення дійових осіб зі всіма 
випадковостями, що трапляються в житті. Так, у рома
нах, повістях при кожній розмові дійової особи описуєть
ся, яким голосом вона це сказала, що при цьому зробила.
І розмови самі передаються не так, щоб вони мали най
більший смисл, а так, як вони бувають недоладні в жит
ті, з перервами і недомовками. У драматичному мисте
цтві прийом цей полягає в тому, щоб, крім наслідування 
мови, вся обстановка, всі вчинки осіб були точно таки
ми ж, як у справжньому житті. У живопису прийом цей 
зводить живопис до фотографії і знищує різницю між 
фотографією і живописом. Хоч яким би дивним це зда
валося, прийом цей використовується і в музиці: музика 
намагається наслідувати не тільки ритм, але й самі звуки, 
ті звуки, які в житті супроводжують те, що вона хоче 
зображувати.

Третій прийом — це вплив на зовнішні чуття, вплив 
часто чисто фізичний — те, що називається надзвичай
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ністю, ефектністю. Ефекти ці в усіх мистецтвах поляга
ють переважно в контрастах: у зіставленні страхітливого 
й ніжного, прекрасного і потворного, голосного і тихого, 
темного й світлого, найзвичайнісінького і найнезвичайні- 
шого. У словесному мистецтві, крім ефектів, контрастів, 
є ще ефекти, які полягають у змалюванні чи зображенні 
того, що ніколи не змальовувалось і не зображувалось, 
переважно в змалюванні й зображенні подробиць, що 
збуджують статеву похіть, або подробиць страждань і 
смерті, що викликають почуття жаху,— так, наприклад, 
щоб при змалюванні вбивства був протокольний опис 
розривів тканин, пухлин, запаху, кількості і виду крові. 
Те ж саме і в живопису: крім контрастів усякого роду, 
стає вживаний у живопису ще контраст, що полягає 
у старанній обробці одного предмета і недбалості решти. 
Головний же і вживаний у живопису ефект — це ефект 
світла і зображення страхітливого. У драмі найзвичай- 
ніші ефекти, крім контрастів,— це бурі, громи, місячне 
світло, дії на морі чи біля моря і переміна костюмів, ого
лення жіночого тіла, божевілля, вбивства і взагалі смер
ті, при яких умираючі з подробицями передають усі фази 
агонії. У музиці найуживаніші ефекти — це те, щоб із 
найслабкіших і однакових звуків починалося crescendo 
і ускладнювання, що доходить до найсильніших і най
складніших звуків усього оркестру, або щоб одні й ті ж 
звуки повторювались arpeggio в усіх октавах різними 
інструментами, або те, щоб гармонія, темп і ритм були 
абсолютно не тими, що природно випливають із ходу 
музичної думки, а вражали б своєю несподіваністю. Та
кими є деякі із найуживаніших ефектів у всіх мистецтвах, 
але, крім того, є ще один і спільний для всіх мистецтв: 
це — зображення одним мистецтвом того, що властиво 
зображувати другому, так щоб музика «змальовувала», 
як це робить уся програмна музика, і вагнерівська, і його
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послідовників, а живопис, драма й поезія «робили б на
стрій», як це робить усе декадентське мистецтво.

Четвертий прийом — це цікавість, тобто розумовий 
інтерес, додаваний до твору мистецтва. Цікавість може 
полягати в заплутаній зав'язці (plot),— прийом, який 
недавно ще широко використовувався в англійських ро
манах і у французьких комедіях і драмах, але тепер почав 
виходити з моди і замінився документальністю, тобто 
докладним описом якогось історичного періоду або окре
мої галузі сучасного життя. Так, наприклад, цікавість 
полягає в тому, що в романі змальовується єгипетське 
або римське життя, або життя рудокопів, або прикажчи
ків великого магазину, і читач зацікавлений і ця цікавість 
приймається за художнє враження. Цікавість може поля
гати також у самих прийомах вираження. І цього роду 
цікавість стала тепер дуже вживаною. Як вірші і прозу, 
так само й картини, і драми, і музикальні п’єси пишуть 
так, що їх треба розгадувати, як ребуси, і цей процес 
розгадування теж приносить задоволення і дає подобу 
враження, одержуваного від мистецтва.

Дуже часто говорять, що твір мистецтва є дуже гар
ним, тому що він поетичний, або реалістичний, або ефект
ний, або цікавий, тоді як ні те, ні друге, ні третє, ні 
четверте не тільки не можуть бути мірилом достоїнства 
мистецтва, але не мають нічого спільного з ним.

Поетичний — значить наслідувальний. А  всяке на
слідування є тільки наведенням читачів, глядачів, слуха
чів на якийсь туманний спогад про ті художні враження, 
які вони одержали від попередніх творів мистецтва, а не 
зараженням тим почуттям, що його пережив сам митець. 
Твір, заснований на запозиченні, як, наприклад, «Фауст» 
Гете, може бути вельми добре викінченим, сповненим 
розуму і всіляких красот, але він не може справити спра
вжнього художнього враження, через те що позбавлений
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головної властивості твору мистецтва — цілісності, орга
нічності, того, щоб форма і зміст становили єдине нероз
ривне ціле, яке виражає почуття, що звідав митець. В за
позиченні митець передає тільки те почуття, яке йому 
було передане твором попереднього мистецтва, і тому 
всяке запозичення цілих сюжетів або різних сцен, стано
вищ, описів є тільки відбитком мистецтва, подобою його, 
а не мистецтвом. І тому сказати про такий твір, що він 
гарний, тому що поетичний, тобто схожий на твір мисте
цтва, однаково, що сказати про монету, що вона гарна, 
через те що схожа на справжню. Так само наслідуваль
ність, реалістичність, як це багато хто вважає, не може 
бути мірилом достоїнства мистецтва. Наслідувальність 
не може бути мірилом достоїнства мистецтва через те, що 
коли головною властивістю мистецтва є зараження інших 
тим почуттям, якого зазнає митець, то зараження почут
тям не тільки не збігається з описом подробиць переда
ваного, але переважно порушується надміром подробиць. 
Увага того, хто сприймає художні враження, розважаєть
ся всіма цими добре підміченими подробицями, і через 
них не передається, коли воно і є, почуття автора.

Цінувати твір мистецтва за ступенем його реалістич
ності, правдивості переданих подробиць так само дивно, 
як судити про поживність страви за її зовнішнім вигля
дом. Коли ми реалістичністю визначаємо цінність мисте
цтва, ми цим показуємо тільки те, що мовимо не про 
твір мистецтва, а про підробку під нього.

Третій прийом підробки під мистецтво: разючість або 
ефектність, достоту так, як і перші два, не збігається 
з поняттям справжнього мистецтва, тому що в разючо
сті, в ефекті новизни, несподіваності контрасту, в стра
хітливості нема передаваного почуття, а є тільки вплив 
на нерви. Коли живописець прекрасно намалює рану з 
кров’ю, вигляд цієї рани вразить мене, але тут не буде
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мистецтва. Протягнута одна нота на могутньому органі 
справить надзвичайне враження, часто викличе навіть 
сльози, але тут немає музики, тому що не передається 
ніяке мистецтво. А  проте такого роду фізіологічні ефекти 
постійно приймаються людьми нашого кола за мистецтво 
не лише в музиці, але й у поезії, живопису і драмі. Ка
жуть: теперішнє мистецтво стало витонченим. Навпаки, 
воно стало, завдяки погоні за ефектністю, надзвичайно 
грубим. Показується, припустімо, нова, що обійшла всі 
театри Європи, п’єса «Ганнеле» 10, у якій автор хоче 
передати публіці жалість до замученої дівчинки. Для 
того, щоб збудити це почуття у глядачів за допомогою 
мистецтва, автор повинен був би примусити одного із 
своїх персонажів так передати цю жалість, щоб вона за
разила всіх, або правдиво змалювати почуття дівчинки. 
Але він не вміє або не хоче цього зробити, а обирає ін
ший, складніший для декораторів, але легший для худож
ників спосіб. Він примушує дівчинку помирати на сцені; 
і притому, щоб посилити фізіологічний вплив на публіку, 
гасить освітлення в театрі, залишаючи публіку в темряві, 
і при звуках жалібної музики показує, як цю дівчинку 
п’яний батько проганяє геть, б’є. Дівчинка корчиться, 
пищить, квилить, падає. З ’являються ангели і забирають 
її. І публіка, зазнаючи по цьому певного хвилювання, 
цілковито впевнена, що це-от і є естетичне почуття. 
Однак у цьому хвилюванні нема нічогісінько естетично
го, тому що нема зараження однією людиною іншої, а є 
тільки змішане почуття страждання за іншого і радості 
за себе, що я не страждаю,— схоже до того, яке ми зві
дуємо, дивлячись на страту, або якого римляни зазнава
ли в своїх цирках.

Підміна естетичного почуття ефектністю особливо 
помітна в музичному мистецтві,— тому мистецтві, яке за 
своєю властивістю має безпосередній фізіологічний вплив
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на нерви. Замість того, щоб передавати в мелодії пере
житі автором почуття, новий музикант нагромаджує, 
сплітає звуки і, то посилюючи, то послаблюючи їх, справ
ляє на публіку фізіологічну дію, таку, що її можна вимі
ряти спеціальним апаратом *. І публіка цей фізіологіч
ний вплив приймає за вплив мистецтва.

Що стосується четвертого прийому, цікавості, то 
прийом цей, хоч і більше за інші чужий мистецтву, най
частіше змішується з ним, не говорячи про навмисне 
приховування автором у романах і повістях того, про що 
повинен здогадуватися читач, дуже часто доводиться 
чути про картину, про музичний твір, що він цікавий. 
Що ж означає цікаво? Цікавий твір мистецтва означає 
або те, що твір викликає в нас невдоволену допитливість, 
або те, що, сприймаючи твір мистецтва, ми набуваємо 
нові для нас відомості, або те, що твір не цілком зрозу
мілий, і ми поволі і через силу добуваємось до його 
роз’яснення і в цьому вгадуванні його смислу знаходимо 
певну приємність. Ні в тому, ні в іншому випадку ціка
вість не має нічого спільного з художнім враженням. 
Метою мистецтва є заражати людей тим почуттям, яке 
переживає митець. А  розумове зусилля, яке повинен 
робити глядач, слухач, читач для задоволення збудже
ної цікавості або для засвоєння нових, набуваних у тво
рі, відомостей, або засвоєння смислу твору, поглинаючи 
увагу читача, глядача, слухача, заважає зараженню. 
А  через те цікавість твору не тільки не має нічого спіль
ного з достоїнством твору мистецтва, але швидше пере
шкоджає, ніж сприяє художньому враженню.

* Є апарат, за допомогою якого дуже чутлива стрілка, приве
дена в залежність від напруги мускула руки, показує фізіологічний 
вплив музики на нерви й мускули (Прим. Толстого).
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І поетичність, і наслідувальність, і надзвичайність, 
і цікавість можуть зустрічатися в творі мистецтва, але 
не можуть замінити головної властивості мистецтва: по
чуття, пережитого митцем. А  останнім часом у мисте
цтві вищих класів більшість предметів, які видаються за 
предмети мистецтва, є саме такі предмети, тільки схожі 
на мистецтво, але такі, що не мають в основі головної 
властивості мистецтва — почуття, пережитого митцем.

Для того, щоб людина могла створити істинний пред
мет мистецтва, потрібно багато умов. Треба, щоб людина 
ця стояла на рівні найвищого для свого часу світогляду, 
щоб вона пережила почуття і мала бажання і можливість 
передати його і при цьому ще мала талант до якого- 
небудь роду мистецтва. Всі ці умови, потрібні для ство
рення істинного мистецтва, дуже рідко поєднуються. 
А  для того, щоб продукувати за допомогою прийомів, 
що виробилися: запозичення, наслідування, ефектності 
і цікавості, подоби мистецтва, які в нашому суспільстві 
добряче винагороджуються, треба тільки мати талант 
в якій-небудь галузі мистецтва, що трапляється дуже 
часто. Талантом я називаю здатність: у словесному ми
стецтві — легко виражати свої думки і враження і під
мічати та запам'ятовувати характерні подробиці; в пла
стичному мистецтві — здатністг. підмічати лінії, форми, 
фарби; в музичному — здатність відрізняти інтервали, 
запам’ятовувати і передавати послідовність звуків. Коли 
в наш час людина має такий талант, то, опанувавши тех
нікою і прийомами підробки свого мистецтва, вона може, 
якщо у неї атрофоване естетичне почуття, яке зробило б 
їй огидними її твори, і якщо в неї є терпіння, вже не пе
рестаючи до кінця днів своїх створювати твори, які вва
жаються в нашому суспільстві мистецтвом.

Для продукування таких підробок існують у кожно
му роді мистецтва свої певні правила або рецепти, так що
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талановита людина, засвоївши їх, може вже à froid, хо
лодним способом, без найменшого почуття, продукувати 
такі предмети. Для того, щоб писати вірші, талановитій 
до словесності людині треба тільки привчити себе до 
того, щоб уміти на місце кожного, одного справжнього, 
потрібного слова вживати, залежно від вимоги рими або 
розміру, ще десять слів, що означають приблизно те 
саме, і привчитися потім кожну фразу, яка для того, щоб 
бути зрозумілою, має тільки властиве їй розміщення слів, 
уміти сказати, при всіх можливих переміщеннях слів, так, 
щоб було схоже на деякий смисл; привчитися ще, керую
чись словами, що попадаються для рими, придумувати 
до цих слів подоби думок, почуттів або картин, і тоді 
така людина може вже не перестаючи виготовляти вір
ші, залежно від потреби, короткі або довгі, релігійні, лю
бовні або громадянські.

Коли ж талановита до словесного мистецтва людина 
хоче писати повісті й романи, то їй потрібно тільки виро
бити в собі стиль, тобто навчитися описувати все, що 
вона бачить, і привчитися запам’ятовувати або записува
ти подробиці. А  коли вона оволоділа цим, то вона може 
вже не перестаючи писати романи або повісті, залежно 
від бажання чи вимоги: історичні, натуралістичні, соці
альні, еротичні, психологічні або навіть релігійні, на які 
починають з ’являтися вимога й мода. Сюжети вона може 
брати з читання або з пережитих подій, а характери дійо
вих осіб може списувати зі своїх знайомих.

І такі романи й повісті, коли тільки вони будуть 
оздоблені вдало підміченими і записаними подробицями, 
найкраще еротичними, вважатимуться творами мисте
цтва, хоч би в них не було й іскри пережитого почуття.

Для твору мистецтва в драматичній формі таланови
тій людині, крім усього того, що потрібно для роману 
й повісті, треба ще навчитися вкладати в уста своїх дійо
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вих осіб якомога більше влучних, дотепних слів, кори
стуватися театральними ефектами і вміти так переплітати 
дії осіб, щоб на сцені не було жодної довгої розмови, 
а було б якомога більше метушні й руху. Коли письмен
ник уміє це робити, то може писати не перестаючи драма
тичні твори один за одним, обираючи сюжети з кримі
нальної хроніки або з останнього питання, що цікавить 
суспільство, як гіпнотизм, спадковість і т. ін., або з най
давнішої і навіть фантастичної сфери.

Талановитій людині в галузі живопису або скульпту
ри ще легше продукувати предмети, схожі на мистецтво. 
Для цього їй треба тільки навчитися рисувати, малювати 
фарбами й ліпити, особливо голі тіла. А навчившись цьо
го, вона може не перестаючи малювати одну картину 
і ліпити одну статую за іншою, зважаючи на нахил, оби
раючи сюжети або міфологічні, або релігійні, або фанта
стичні і символічні, або зображуючи те, про що пишуть 
у газетах: коронацію, страйк, турецько-грецьку війну, 
злигодні голоду; або, що найзвичайніше, зображуючи 
все, що здається красивим: од голої жінки до мідних 
тазів.

Для твору музичного мистецтва талановитій людині 
ще менше потрібно того, що становить сутність мисте
цтва, тобто почуття, яке заражало б інших; але зате 
більше, ніж для всякого іншого мистецтва, крім хіба що 
танцювального, потрібно фізичної, гімнастичної праці. 
Для музичного твору мистецтва треба передовсім навчи
тися так же швидко перебирати пальцями на якому-не- 
будь інструменті, як швидко перебирають ті, котрі ді
йшли в цьому до найвищого ступеня досконалості; потім 
треба довідатися, як писали в давнину багатоголосну 
музику, що називається навчитися контрапункту, фуги, 
потім навчитися оркеструвати, тобто як користуватися 
ефектами інструментів. А навчившись усього цього, му
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зикант уже може не перестаючи писати один твір за дру
гим: чи то програмну музику, чи то опери й романси, 
придумуючи звуки, що більш чи менш відповідають 
словам, чи то камерну музику, тобто брати чужі теми 
і переробляти їх контрапунктом і фугою у певних формах, 
чи то, що найзвичайніше, фантастичну музику, тобто 
брати сполучення звуків, які випадково попадаються під 
руку, і нагромаджувати на них всілякі ускладнення 
й оздоблення.

Так в усіх галузях мистецтва продукуються за гото
вим, виробленим рецептом підробки під мистецтво, які 
публіка наших вищих класів приймає за справжнє мисте
цтво.

І ось ця-от підміна творів мистецтва підробками під 
нього і була третім і найважливішим наслідком відокрем
лення мистецтва вищих класів од всенародного.

Тільки-но мистецтво стало мистецтвом не для всього 
народу, а для класу багатих людей, як воно стало профе
сією, а тільки-но воно стало професією, як виробилися 
прийоми, що навчають цієї професії, і люди, які обрали 
професію мистецтва, почали навчатися цих прийомів, і 
виникли професійні школи: риторичні класи або класи 
словесності в гімназіях, академії для живопису, консер
ваторії для музики, театральні училища для драматич
ного мистецтва.

У школах цих навчають мистецтва. Але мистецтво є 
передача іншим людям особливого, пережитого митцем 
п о ч у т т я . Як же навчати цьому в школах?

Жодна школа не може збудити в людині почуття і ще 
менше може навчити людину того, в чому полягає сут
ність мистецтва: проявляти почуття своїм особливим, їй 
одній властивим способом.
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Одно, чого може навчити школа, це передавати почуття, 
пережиті іншими митцями, так, як їх передавали інші 
митці. Цього самого і вчать у школах мистецтва, і навчан
ня це не тільки не сприяє поширенню істинного мисте
цтва, а, навпаки, поширюючи підробки під мистецтво, 
більш за все інше позбавляє людей здатності розуміти 
істинне мистецтво.

У словесному мистецтві людей навчають того, щоб 
вони вміли, не бажаючи нічогісінько сказати, написати 
на багато сторінок твір на тему, про яку вони ніколи не 
думали, і написати так, щоб це було схоже на твір авто
рів, визнаних знаменитими. Цього навчають у гімназіях.

У живопису головне навчання полягає в тому, щоб 
рисувати й малювати з оригіналів і з натури переважно 
голе тіло, те саме, якого ніколи не видно і майже ніколи 
не доводиться зображувати людині, зайнятій справжнім 
мистецтвом, і рисувати й малювати так, як рисували 
й малювали колишні майстри; а створювати картини 
вчать, задаючи такі теми, подібні до яких трактувалися 
колишніми визнаними знаменитостями. Також і в дра
матичних школах учнів навчають проказувати монологи 
точнісінько так, як їх проказували трагіки, що вважають
ся знаменитими. Те ж саме в музиці. Вся теорія музики 
є не що інше, як незв’язне повторення тих прийомів, яких 
для створення музики вживали визнані майстри компо
зиції. Я вже наводив десь глибокий вислів російського 
живописця Брюллова про мистецтво, але не можу не на
вести його ще раз, тому що він найкраще показує, чого 
можна і чого не можна навчати в школах. Поправляючи 
етюд учня, Брюллов у кількох місцях ледь доторкнувся 
до нього, і поганий, мертвий етюд раптом ожив. «Ось, 
ледь-ледь доторкнулися, і все змінилося»,— сказав один 
із учнів. «Мистецтво починається там, де починається 
ледь-ледь»,— сказав Брюллов, виразивши цими словами
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найхарактернішу рису мистецтва. Зауваження це вірне 
для всіх мистецтв, але справедливість його особливо по
мітна на виконанні музики. Для того, щоб музичне вико
нання було художнім, було мистецтвом, тобто заражало, 
потрібне додержання трьох головних умов (крім цих 
умов є ще багато умов для музичної досконалості: треба, 
щоб перехід од одного звуку до другого був уривчастий 
або злитий, щоб звук рівномірно посилювався або по
слаблювався, щоб він сполучався з таким, а не іншим 
звуком, щоб звук мав такий, а не інший тембр, і ще бага
то чого). Але візьмемо три головні умови — висоту, час 
і силу звуку. Музичне виконання тільки тоді є мисте
цтвом і тоді заражає, коли звук буде не вище, не нижче 
того, який повинен бути, тобто буде взята та нескінченно 
мала середина тієї ноти, яка потрібна, і коли буде про
тягнута ця нота рівно стільки, скільки потрібно, і коли 
сила звуку буде не сильнішою і не слабшою за ту, яка 
потрібна. Найменший відступ у висоті звуку в ту чи іншу 
сторону, найменше збільшення або зменшення у часі і 
найменше посилення чи послаблення звуку проти того, 
що потрібно, знищує досконалість виконання і внаслідок 
цього заразливість твору. Так що те зараження мисте
цтвом музики, яке, здається, так просто й легко викли
кається, ми одержуємо тільки тоді, коли виконавець зна
ходить ті нескінченно малі моменти, які потрібні для 
досконалості музики. Те ж саме і в усіх мистецтвах: ледь- 
ледь світліше, ледь-ледь темніше, ледь-ледь вище, нижче, 
правіше, лівіше — у живопису і ледь-ледь послаблена або 
посилена інтонація — в драматичному мистецтві або 
зроблена ледь-ледь раніше, ледь-ледь пізніше; ледь-ледь 
недоговорено, переговорено, перебільшено — в поезії, 
і нема зараження. Зараження тільки тоді досягається 
і в такій мірі, в якій митець знаходить ті нескінченно малі 
моменти, з яких складається твір мистецтва. І навчити

Т)



зовнішнім способом знаходженню цих нескінченно малих 
моментів нема ніякої можливості: їх знаходять тільки то
ді, коли людина віддається почуттям. Ніяке навчання не 
може зробити того, щоб людина, яка танцює, попадала 
в самий такт музики, і людина, яка співає, або скрипаль 
брав нескінченно малу середину ноти, і щоб рисувальник 
проводив єдину з усіх можливих — потрібну лінію, і поет 
знаходив єдино потрібне розміщення єдино потрібних 
слів. Усе це знаходить тільки почуття. І через те школи 
можуть навчити тому, що потрібно для того, щоб робити 
щось подібне до мистецтва, але ніяк не мистецтва.

Навчання шкіл зупиняється там, де починається 
ледь-ледь,— отже там, де починається мистецтво.

А  привчання людей до того, що подібне до мисте
цтва, відучує їх од розуміння справжнього мистецтва. 
Через те не буває людей тупіших до мистецтва, ніж ті, 
що пройшли професійні школи мистецтва і досягли там 
найбільших успіхів. Професійні школи ці породжують 
лицемірство мистецтва, достоту таке ж, як лицемірство 
релігійне, яке породжують школи, що навчають пасторів 
і взагалі всякого роду релігійних учителів. Як неможливо 
у школі навчити людину так, щоб вона стала релігійним 
учителем людей, так неможливо навчити людину того, 
щоб вона стала митцем.

Так що художні школи подвійно згубні для мисте
цтва: по-перше, тим, що вбивають здатність породжува
ти справжнє мистецтво в людях, які мали нещастя по
трапити в ці школи і пройти в них семи-восьми-десяти- 
річний курс; по-друге, тим, що розплоджують у вели
чезній кількості те фальшиве мистецтво, яке псує смак 
мас і яким переповнений наш світ. А  для того, щоб люди, 
що народилися митцями, могли пізнати вироблені попе
редніми митцями прийоми різних родів мистецтв, повин
ні бути при всіх початкових школах такі класи малю
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вання і музики — співів, пройшовши які, кожен обдаро
ваний учень міг би, користуючись існуючими й доступ
ними всім взірцями, самостійно удосконалюватися у 
своєму мистецтві.

У справжньому художньому творі — вірші, драмі, 
картині, пісні, симфонії — не можна вийняти один вірш, 
одну сцену, одну фігуру, один такт зі свого місця і по
ставити на інше, не порушивши значення всього твору.

1897—1898. «Что такое искусство?» П З Т ,  т. ЗО, 
с. 111— 121, 126— 129, 131.

Усе намагаюсь знайти задовільну форму «Хаджі- 
Мурата» і все нема. Хоча немовби наближаюсь.

1898. Щоденник. П З Т , т. 53, с. 176.

Головне, не бійтесь знімати. Треба поводитися по
дібно до порівнянь, надаючи їм найпростішого вигляду... 
З і мною завжди так буває: знімаєш слабке, неістотне, 
і мимовільно дорогою вставляєш щось істотне — і те, що 
спершу підіймалося, опускається, а підіймається зовсім 
інше, нове, і потроху все менше залишається жиру і все 
більше мускулів.

1898. Лист до В. Г Черткова. П З Т , т. 88, с. 96—97.

— Найважливіше у творі мистецтва,— [сказав Тол
стой],— щоб він мав щось подібне до фокуса, тобто чо
гось такого, до чого сходяться всі промені або від чого 
виходять. І цей фокус має бути недоступним для повного
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пояснення словами. Тим і є важливим хороший твір ми
стецтва, що основний його зміст у всій повноті може бути 
виражено тільки ним.

1900. А . Гольденвейзер, «Вблизи Т одетого», т. І, с. 38.

Потім Лев Миколайович перевів якось розмову на 
значення і роль форми в мистецтві.

— Я гадаю, що кожний великий митець мусить тво
рити і свої форми. Якщо зміст художніх творів може бути 
нескінченно різноманітним, то так само і їхня форма. 
Якось у Парижі ми з Тургенєвим прийшли з театру до
дому і говорили про це, і він цілком погодився зі мною. 
Ми з ним пригадували все краще в російській літературі, 
і виявилось, що в цих творах форма абсолютно оригі
нальна. Не кажучи вже про Пушкіна, візьмімо «Мертві 
душі» Гоголя. Що це? Ні роман, ні повість. Щось зовсім 
оригінальне. Потім — «Записки мисливця» — найкраще, 
що створив Тургенев. Достоевського «Мертвий дім», 
потім, грішна людина,— «Дитинство», «Минуле і думи» 
Герцена, «Герой нашого часу»...

1902. А . Гольденвейзер, «Вблизи Толстого», т. 1, с. 93.

Розпочав писати «Фальшивий купон». Пишу дуже 
неуважно, але цікаво мені те, що проясняється нова фор
ма, вельми sobre *.

1903. Щоденник. П З Т ,  т. 54, с. 202.

Те, що Шекспірові приписується велика майстерність 
зображення характерів, сталося тому, що у Шекспіра 
справді є особливість, яка при поверховому спостережен

* Твереза.
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ні за грою хороших акторів може здаватися умінням 
зображувати характери. Ця особливість полягає в умінні 
Шекспіра вести сцени, в яких виражається рух почуттів.
І хоч якими неприродними є ситуації, в котрі він ставить 
своїх осіб, якою невластивою є та мова, котрою він при
мушує говорити їх, як не позбавлені індивідуальності, 
сам рух почуттів: наростання їх, зміна, поєднання бага
тьох суперечливих почуттів передається часто правдиво 
і сильно в деяких сценах Шекспіра, і в грі хороших акто
рів викликають, хоч на короткий час, співчуття до дійо
вих осіб.

Шекспір, сам актор і розумна людина, умів не тільки 
мовою, але вигуками, жестами, повторенням слів переда
вати душевні стани і зміни почуттів, що відбуваються 
в дійових особах. Так, у багатьох місцях персонажі Шекс
піра замість слів тільки вигукують або плачуть, або в се
редині монологу часто жестами виявляють тяжкість свого 
стану (так, Лір просить розстебнути йому гудзик), або 
у хвилину сильного хвилювання по кілька разів перепи
тують і примушують повторювати те слово, яке вражає 
їх, як це роблять Отелло, Макдуф, Клеопатра та ін. 
Такі ж розумні прийоми зображення руху почуттів, даю
чи можливість хорошим акторам проявити свої сили, 
часто приймалися і приймаються багатьма критиками за 
уміння зображувати характери. Але хоч як сильно може 
бути виражений в одній сцені рух почуттів, одна сцена не 
може дати характеру персонажа, коли цей персонаж піс
ля правдивого вигуку чи жесту починає довго говорити 
не своєю мовою, а за сваволею автора ні на що не потріб
ні промови, що не відповідають його характеру.

1903—1904. «О Шекспире и о драме».
П З Т ,  т. 35, с. 2 4 9 - 2 5 0 , 2 5 0 -251 ,  2 62 -267 .
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Про творчість Лев Миколайович сказав:
— Гірше за все почати роботу з деталей, тоді в них 

заплутаєшся і втратиш здатність бачити ціле. Треба, як 
Похитонов п, у якого окуляри з подвійними, навпіл поді
леними (далекозорим і короткозорим) скельцями, диви
тися то в одне, то в друге, надівати то світлі, то чорні 
скельця.

1905. А .  Гольденвейзер, «Вблизи Толстого», 
г. I, с. 148, 157-158 .

Лев Миколайович дав... деякі доручення до Стасова, 
якого він просить дістати деякі книги про польське по
встання 1831 року.

— Треба прочитати багато книжок, щоб написати 
п’ять рядків, розкиданих по всьому оповіданню,— сказав 
він, маючи на оці розпочате ним оповідання «За що?»

1906. Д. Маковицъкий, «Яснополянские записки» (рукопис).

...Але який майстер краси ваш Пушкін.— 3  наголосом 
і повагом вимовив він слова: «Майстер краси».— У мене 
сьогодні під час верхової їзди — і з того часу — все кру
титься в голові вірш:

Недвижим он лежал, и странен 
Был томный лик его чела.

Адже це неправильно — «лик его чела»... а прекрасно. 
Так прекрасно, що ладен не помітити цього і розумієш, 
у чому річ...

Я нагадала, що... «томный мир его чела». Лев Мико
лайович сплеснув руками:

— Ну, звичайно, Пушкін би не помилився. Чудово. 
І саме це вражає в покійникові. Цей дивний супокій 
гладкого лоба...
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...Так, так, — продовжував Лев Миколайович,— тим 
гідний подиву Пушкін, що в ньому не можна жодного 
слова замінити. І не тільки не можна слова зняти, але 
й додати не можна. Краще не може бути, ніж він сказав.

Іншим разом він запитав:
— Ну, а де Пушкін для рими неправильне слово 

вжив?
...Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь.

Слід сказати «кое-как».
Тут я поспорила. Селяни іноді говорять: «как-ни

будь» замість «кое-как». Мені тесляр говорив: «Сабе-то 
ка-ак-нибудь... а вот хозяину так не сделаешь»,— Пуш
кін і тут не помилився.

Як опис Кавказу Лев Миколайович вважав дуже 
влучно підміченим враженням рядок Лєрмонтова:

Сквозь туман кремнистый путь блестит.

Лев Миколайович говорив, що для митця є важливим 
чуття міри, і хороший письменник пізнається за чуттям 
міри, наявним у ньому.

Style sobre *, стислість. У цьому французи мастаки. 
Не пам’ятаю, який француз,— додав він,— так закінчує 
свого листа: «Excusez la longueur de ma lettre, je n'ai pas 
eu le temps d’être bref» **. Золото добувається просію
ванням.

— Справжній талант зразу відчуєш,— говорив Лев 
Миколайович.— Б’є в ніс, подібно до air fixe ***. Подіб-

* Ст^шманість, поміркованість у стилі.
** Вибачте за розтягнутість мого листа — не маю часу бути 

стислим.
*** Стиснуте повітря.
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но до того, як п’єш зельтерську воду із щойно відкупо
реної пляшки.— І він зморщив носа і замружив очі.— 
Ось так мені прямо в ніс ударив талант Guy de Maupas
sant коли я вперше прочитав його оповідання. Тут мені 
Тургенев байдуже дав книгу, нічого про неї не сказавши. 
Він нарочито так зробив, і дуже розумно, що не попе
редив.

1906. Слова Л. М. Толстого, записані С. Ол. Стахович.
«Толстой и о Т  о лет ом». Новые материалы», с. 65—66.

Лев Миколайович згадав Пушкіна і сказав:
— Кращі письменники завжди вимогливі до себе. 

Я переробляю доти, доки не відчую, що починаю псува
ти. А  тоді вже, виходить, треба кидати. А  псувати почи
наєш тому, що спочатку, поки насолоджуєшся своєю ро
ботою, поки вона твоя, віддаєш їй усі духовні сили. Потім, 
коли основна, первісна думка все більше і більше перестає 
бути новою і стає немов чужою, набридає, починаєш сил
куватися сказати щось нове і псуєш, перекручуєш первіс
ну думку.

1907. А .  Гольденвсйзер, «Вблизи Т  о лет ого», т. І, с. 202.

Простота — необхідна умова і ознака істини.
1908. Щоденник. П З Т ,  т. 56, с. 94.

Прочитав ваші оповідання. Написано жваво, але не 
видно таланту. Рішення на самогубство психологічно не 
обгрунтоване... Якби ви спробували описувати великі 
особисті і справді пережиті вами почуття і вчинки, то 
таке оповідання швидше могло б мати успіх.

1908. Лист до В. Гурова і М. Михайлоаа від 20 листопада.
П З Т ,  т. 78, с. 265.
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Про чуття міри в мистецтві: те, що відсутність міри 
виставляє на видноту творця мистецтва, і через те зни
щується ілюзія того, що я не сприймаю, а творю.

1908. Щоденник. П З Т ,  т. 56, с. 156.

С. Д. Ніколаєв робить короткий загальнодоступний 
виклад учення Генрі Джорджа 12. Лев Миколайович учо
ра сказав йому:

— Треба намагатися довести свою думку до такої 
міри простоти, точності і ясності, щоб кожен, хто прочи
тає, сказав би: «Всього-на-всього? Та це ж так просто!» 
А  для цього потрібні величезне напруження і труд.

1908. Н. Н. Гусев, «Два года с Л. Н. Толстым».
«А. Н. Толстой в воспоминаниях современников»,

т. 2, с. 240, 241.

Лев Миколайович позавчора казав мені, що його те
пер тягне писати художнє у драматичній формі, оскільки 
тут непотрібні докладні описи, а все у сфері психології. 
Він мене запитував, вибачаючись за дріб'язковість запи
тання, чи розмовляю я іноді сам із собою. (Мабуть, 
йому хочеться перевірити, чи природним це буде в дра
матичній формі).

1908. «Толстой о литературе и искусстве». Записи В. Г. Черткова.
«Аитературное наследство», №  37—38, с. 529.

— Всю різницю між романом і драмою,— говорив 
Толстой,— я збагнув, коли засів за свою «Владу темря
ви». Спочатку взявся за неї з тими ж прийомами рома
ніста, які були для мене більш звичними. Але вже після 
перших аркушиків побачив, що тут не та річ. Тут не
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можна, наприклад, підготовляти моменти переживань 
героїв, не можна примушувати їх думати на сцені, прига
дувати, висвітлювати їх характер відступами в минуле, 
все це є нудним, нудним і не природним. Потрібні вже 
готові моменти. Перед публікою мають бути вже сфор
мовані душевні стани, прийняті рішення... Тільки такі 
рельєфи душі, такі висічені образи у взаємних колізіях 
хвилюють і розчулюють глядача. А  монологи і різні пере
ходи з картинками і тонами — від усього цього нудить 
глядача і він починає шкодувати, чому стільці не зроб
лені спинками до сцени. Правда, і я не втримався, і я 
кілька монологів увернув у «Владу темряви», але, увер
таючи їх, я відчував, що роблю не те. Трудно старому 
романістові утриматися від цього, як трудно буває куче
ру втримати коней, коли з гори напирає на них важкий 
ридван... Роман і повість — робота живописна, там май
стер водить пензлем і кладе мазки на полотні. Там фони, 
тіні, перехідні тони, а драма — галузь чисто скульптур
на. Працювати доводиться різцем і не класти мазки, 
а висікати рельєфи.

1908. И. Тенеромо, «Л. Н. Толстой о театре».
«Театр и искусство» N9 34, с. 580—581.

Учора В. Г. Чертков дав Льву Миколайовичу пере
читати вірш Олексія Толстого «Іоанн Дамаскін». Лев 
Миколайович по обіді прочитав уголос деякі місця з цьо
го вірша і залишився ним вельми невдоволений.

— Ви не любите віршів? — запитала у Льва Мико
лайовича гостя, співачка В. Д. Філософова.

— Ні ,— відповів Лев Миколайович,— окрім най
більших талантів, як Пушкін, Тютчев. У Пушкіна не від
чуваєш вірша; незважаючи на те, що в нього рима і роз
мір, відчуваєш, що інакше не можна сказати; а тут я
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відчуваю, що те ж саме можна сказати на тисячу різних 
способів. Звичайно, досконалість і тут недосяжна. Існує 
немов нескінченно мала точка, і вся річ у тім, щоб, на
скільки можливо, наблизитися до неї. І талант відчуває, 
наскільки він наблизився до цієї точки; а бездарні люди 
думають, що вони в самому центрі, в той час як вони 
бозна-де на околі.

Учора Лев Миколайович говорив про звичайну думку 
публіки, більшості читачів, про художні твори високого 
гатунку.

— Він читає,— сказав Лев Миколайович,— і йому 
здається все таким простим: «Тут нічого особливого 
нема, це і я так напишу»,— і він сідає і починає писати. 
А  того не знає, завдяки якій величезній, наполегливій 
праці досяг автор цієї простоти, шляхом безконечних 
викреслювань всього непотрібного, переробок.

1909. Н. Н. Гусев, «Два года с Л. Н . Т одетым». «Л. Н. Толстой 
в воспоминаниях современников», т. 2, с. 245, 245—246.

2 4 6 -2 4 7 ,  251

— Я сьогодні був слабий, не міг заснути і весь час 
читав — ніхто не здогадається, що... «Євгенія Онєгіна»! 
І всім раджу його перечитати. Надзвичайна майстерність 
двома-трьома штрихами змалювати особливості побуту 
того часу. Не кажу вже про такі chef-d’oeuvre, як лист 
Татьяни... Однак найкраще у Пушкіна — його проза,— 
сказав Лев Миколайович.

1909. Н. Н. Гусев, «Два года с Л. Н. Толстым».
М., 1912, с. 163.
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Лев Миколайович сказав:
— Це дивно,— я віршів не люблю, але розумію, що 

ними можна виразити часто набагато стисліше й сильніше 
те, чого інакше так сказати не можна...

Як це у Тютчева?

И паутины тонкий волос 
Лежит на праздной борозде.

Тут це слово «праздной» неначе позбавлене змісту, 
і не у віршах так сказати не можна, а втім, цим словом 
зразу сказано, що роботи завершено, все зібрано, і скла
дається повне враження. В умінні знаходити такі образи 
і полягає мистецтво писати вірші, і Тютчев на це був 
великий майстер.

Розмова почалася чомусь про вірші. Лев Миколайо
вич, як завжди, говорив, що не любить віршів, за винят
ком дуже небагатьох поетів.

Л. М. сказав:
— Так важко виразити свою думку цілком ясно і 

зрозуміло, а тут ще зв’язаний римою, розміром. Але 
зате у справжніх поетів у віршах бувають такі сміливі 
звороти, котрі у прозі були б неможливими, а втім, вони 
передають краще за найточніші.

л. м. згадав вірші Фета:
Осыпал лес свои вершины,
Сад обнажил свое чело,
Дохнул сентябрь, и георгины 
Дыханьем ночи обожгло.

— Як це чудово: «Дыханьем ночи обожгло»! Це 
цілком тютчевський прийом... Як сміливо, і в трьох сло
вах уся картина!

1909. А . Гольденвейзер, «Вблизи Толстою> 1, 315, 119

90



Говорячи про шукання так званих нових шляхів у ми
стецтві, Лев Миколайович сказав:

— Для цього, безсумнівно, є підстави. Всі старі при
йоми вже надто заяложені. Я більше не можу читати. 
Коли я читаю: «Было раннєє утро...» я більше не можу, 
мені хочеться спати. Більше не можна змальовувати 
природу. Але ось де лихо: вони [митці] змінюють зовніш
ність, а всередині нічогісінько нема. Так само це і в усіх 
мистецтвах.

1909. А . Гольденвейзер, «Вблизи Толстого», 1, с. 352.

Лев Миколайович сказав:
— Я останнім часом не можу читати і писати художні 

речі в старій формі, з описами природи. Мені просто 
соромно стає. Треба знайти яку-небудь нову форму. 
Я обмірковував одну роботу, а потім запитав сам себе: 
що ж це таке? Ні повість, ні вірш, ні роман. Що ж це? 
Та якраз те самісіньке, що потрібно. Коли живий буду 
і матиму сили, я обов’язково постараюсь написати.

Володимир Григорович [Чертков] зауважив, що добре 
було б писати, не стараючись так викінчувати, щоб це 
не забирало стільки багато часу і праці.

Л. М. заперечив:
— З  цим уже нічого не вдієш. Усі кажуть, що на

тхнення — банальне затерте слово, а без нього не можна. 
Різниця між цією лінією en haut et en bas * — величезна. 
Як Пушкін сказав:

Пока не требует поэта 
(взагалі людини)
К священной жертве Аполлон...

* Верхні і нижній.
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Буваєш днями настільки вищим себе звичайного і, 
навпаки, набагато нижчим. Це в усіх сферах.

Я сказав, що це є особливо сильним у моральній 
сфері.

Л. М. додав:
— Я помітив, що ця різниця є особливо великою 

у людей, котрі займаються мистецтвом.
1910. А . Гольденвейзер, «Вблизи Т  о лет ого», т. 2, с. 151.



ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС

Щоб бути зарахованим до числа моїх обраних чита
чів, я вимагаю зовсім небагато: щоб ви були чутливими, 
тобто могли б іноді пожаліти від душі і навіть пролити 
кілька сліз про вигадану особу, котра вам полюбилась, 
і від щирого серця порадіти за неї, і не соромились би 
цього; щоб ви любили свої спогади; щоб ви були люди
ною релігійною; щоб ви, читаючи мою повість, шукали 
такі місця, які візьмуть вас за душу, а не такі, що викли
чуть у вас сміх; щоб ви через заздрощі не зневажали хо
рошого товариства, навіть коли ви не належите до нього, 
але дивитесь на нього спокійно і неупереджено — я при
ймаю вас до числа обраних. І головне, щоб ви були люди
ною, здатною розуміти, щоб ви були з тих людей, з 
котрими, коли познайомишся, бачиш, що не треба роз
тлумачувати свої почуття і свій напрям, а бачиш, що 
людина розуміє тебе, що кожний звук у твоїй душі від
гукнеться в її душі.— Важко і навіть мені здається не
можливо ділити людей на розумних, нерозумних, добрих, 
злих, але здатний розуміти і не здатний розуміти — це 
для мене така риса, яку я мимовільно проводжу між усі
ма людьми, котрих знаю. Головна ознака людей, здатних 
розуміти,— це приємність у відносинах,— їм не треба ні
чого з ’ясовувати, розтлумачувати, а можна з цілковитою 
певністю передавати думки, виражені найбільш незро
зуміло. Є такі тонкі, непомітні відношення, почуття, для 
яких нема чітких виражень, але які сприймаються досить 
чітко. Про ці почуття і відношення можна сміливо натя
ками, домовленими словами говорити з ними. Отже, ос-
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новна моя вимога розуміння. Тепер я звертаюсь уже 
до вас, мій читачу, перепрошуючи за грубість і неплав- 
ність в окремих місцях мого стилю — я заздалегідь пе
вен, що коли я поясню вам причину цього, ви не осудите. 
Можна співати двояко: горлом і грудьми. Чи не правда, 
горловий голос набагато гнучкіший, ніж грудний, зате 
він не бере за душу? Навпаки, грудний голос, хоч і гру
бий, бере за живе. Якщо говорити про мене, то коли я, 
навіть у найпустішій мелодії, почую ноту, взяту повними 
грудьми, у мене сльози мимовільно навертаються на очі. 
Те ж саме і в літературі: можна писати з голови і з серця. 
Коли пишеш із голови, слова слухняно і доладно лягають 
на папір. Коли ж пишеш із серця, думок у голові наби
рається так багато, в уяві стільки образів, у серці скільки 
спогадів, що висловлювання — неповні, недостатні, не- 
плавні і грубі.

Можливо, я помилявся, але я зупиняв себе завжди, 
коли починав писати з голови, і прагнув писати тільки 
з серця.

Ще я мушу вам зізнатися в одному дивному передсу
ді. На мою думку, особа автора, письменника — особа 
антипоетична, а оскільки я писав у формі автобіографії 
і прагнув якомога більше зацікавити вас своїм героєм, я 
прагнув, щоб на ньому не було сліду авторства, тому 
уникав усіх авторських прийомів — учених виразів і пе
ріодів.

1852. «Детство» (варіанти). < К читателям».
Глава 34. П З Т , т. І, с. 207—209.

Перечитав і зробив остаточні виправлення в 1-му 
дн і1.— Я рішуче переконаний, що він нікуди не годить
ся.— Стиль надто недбалий і надто мало думок, щоб 
можна було пробачити пустоту змісту
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Дуже хочеться мені розпочати коротеньку Кавказьку 
повість, але я не дозволяю собі цього зробити, не завер
шивши початої роботи.

1852. Щоденник, 7 квітня. П З Т ,  т. 46, с. 107.

...Написав главу «Дитинства» — непогано... Якось 
не пишеться лист з Кавказу, хоч думок багато і, здається, 
путящі.

...Написав главу «Дитинства» ...писав листа з Кав
казу — і добре й погано.— Я переконуюсь, що немож
ливо (принаймні для мене і тепер) писати без коректур.

...Перечитував главу Горе2 і від душі заплакав.— 
Справді є місця прекрасні, але є і дуже погані.— Я стаю 
надзвичайно недбалий у всьому. Треба себе примусити.

1852. Щоденник, 19, 20, 22 травня. П З Т ,  т. 46, с. 116, 117, 118.

Одну річ [«Дитинство»], яку я розпочав уже давно, 
я переробив тричі і маю намір ще раз переробити, щоб 
бути нею задоволеним; мабуть, це скидається на працю 
Пенелопи, але це мене не засмучує, я пишу не з често
любства, а з уподобання — маю задоволення й користь 
від цієї праці, тому й працюю.

1852. Лист до Т  А. Єргольської від ЗО травня — 3 червня.
П З Т  т. 59, с. 177— 178.

Я вдавався спочатку в генералізацію, потім у дріб’яз
ковість, коли й не знайшов середини, принаймні розумію 
її необхідність і прагну знайти її.

1852. Щоденник, 4 червня. П З Т ,  т. 46, с. 121
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Обмірковую план Російського поміщицького роману 
з метою...3 Мені здається, що протягом усього часу мого 
перебування в Желєзноводську в моїй голові перероб
ляється й готується багато хорошого (слушного, корис
ного), не знаю, що вийде з цього.

1852. Щоденник, 18 липня. П З Т ,  т. 46, с. 135.

Читав історію війни 13 року4. Тільки ледар або ні 
на що не здатна людина може говорити, що не знаходить 
заняття. Створити істинно правдиву Історію Європи 
нинішнього століття. Ось мета на все життя.

1852. Щоденник, 22 вересня. П З Т ,  т. 46, с. 141—142.

Основи роману Російського Поміщика: Герой шукає 
здійснення ідеалу щастя і справедливості в сільському 
побуті. Не знаходячи його, він, зачарований, хоче шука
ти його в родинному. Дружина наводить його на думку, 
що щастя полягає не в ідеалі, а в постійній життєвій 
праці, мета якої — щастя інших.

1852. Щоденник, 19 жовтня. П З Т ,  т. 46, с. 146.

Хоч у мене дещо й написане, я не можу надіслати 
вам зараз нічого: по-перше, тому, що певний успіх мого 
першого твору розвинув моє авторське самолюбство, і я 
хотів би, щоб наступні не були гіршими за перший, по- 
друге, вирізки, зроблені цензурою в «Дитинстві», приму
сили мене, щоб уникнути їх надалі, переробляти багато 
що знову.— Не згадуючи про дрібні зміни, скажу про 
дві, які особливо неприємно вразили мене. Це вилучення 
історії кохання Наталії Савівни, яка обрисовувала її ха-
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рактер, надавала людяності її особі й певною мірою зма
льовувала побут давніх часів, та зміна заголовка.— Заго
ловок: Дитинство й кілька слів передмови пояснювали 
зміст твору; а заголовок Історія мого дитинства, навпа
ки, суперечить йому. Кому яке діло до історії мого ди
тинства?

Остання зміна особливо неприємна мені, тому що, 
як я писав вам у першому моєму листі, я хотів, щоб 
«Дитинство» було першою частиною роману, подальши
ми частинами якого мали бути: «Отроцтво», «Юність» 
і «Молодість».

/852. Лист до М. О. Некрасова від 21 листопада.
П З Т ,  т. 59, с. 2 1 3 -214 .

Писав цілий день опис війни. Все сатиричне не подо
бається мені, а оскільки все було в сатиричному дусі, то 
все треба переробляти 5.

...Писав багато. Здається, буде добре. І без сатири. 
Якесь внутрішнє чуття сильно говорить проти сатири. 
Мені навіть неприємно описувати погані сторони цілого 
класу людей, не тільки особи.

...Написав 7г аркуша [оповідання «Набіг»]. Я з яки
мось острахом пишу це оповідання... Писав 7г аркуша. 
Оповідання («Набіг») вийде непогане.

1852. Щоденник, 1, 3 ,4  і 5 грудня. П З Т ,  т. 46, с. 151.

,..Я розпочав новий, серйозний і корисний, на мій 
погляд, роман, на який маю намір використати багато 
часу і всі свої здібності. Я взявся за нього з таким само 
почуттям, з яким у дитинстві брався малювати картинку, 
кажучи, що «цю картинку я малюватиму три місяці». 
Не знаю, чи матиме роман долю картинки; але справа
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в тому, що я нічого так не боюсь, як зробитися журналь
ним писакою і, незважаючи на вигідні пропозиції редак
ції, пошлю в «Современник» — і то навряд — одне опо
відання 6, яке майже готове і яке буде дуже погане. Не 
біда! Це буде останній твір П-на Л. М. Ти не повіриш, 
скільки крові зіпсувало мені друкування своєї повісті,— 
стільки в ній викинуто справді хороших речей і безглуз
до змінено цензурою і редакцією. На доказ цього поси
лаю тобі лист 7, якого я першої хвилини досади написав, 
але не надіслав до Редакції. Мені неприємно думати, що 
ти можеш приписати мені всілякі пошлості, вставлені 
якимось Паном.

1852. Лист до С. М. Толстого від 10 грудня.
П З Т ,  т. 59, с. 2 1 5 -216 .

...Зовсім соромно мені займатися такими дурницями, 
як мої оповідання, коли у мене розпочата така чудесна 
річ, як роман Поміщика. Навіщо гроші, безглузда літе
ратурна популярність. Краще з переконанням і захоп
ленням писати хорошу й корисну річ. За такою роботою 
ніколи не стомишся. А  коли закінчу — були б тільки 
життя і доброчесність — діло знайдеться.

1852. Щоденник, 8, 10, 11 грудня. П З Т ,  т. 46, с. 152.

Писав небагато. Дивно, що, задумавши річ, я довго 
не можу писати. Чи це так буває?

1853. Щоденник, 17 січня. П З Т ,  т. 46, с. 156.

...Розпочате оповідання 8 не захоплює мене. У ньому 
немає персонажа благородного, котрого б я любив; одна
че думок більше.
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...Писав непогано. План оповідання тільки тепер почи
нає вимальовуватися виразно. Здається, що оповідання 
може бути хорошим, якщо зумію вправно обійти його 
грубу сторону.

1853. Щоденник, 17, 18 квітня. П З Т ,  т. 46, с. 158—159.

Мої теперішні бажання: одержати солдатський хрест, 
чин на місці і щоб обоє мої оповідання удалися 9.

1853. Щоденник, 25 квітня. П З Т ,  т. 46. с. 159.

Сьогодні писав дуже багато, змінив, скоротив дещо 
і надав остаточної форми оповіданню.

...Оповідання «Святкова ніч» цілковито обміркував
1853. Щоденник, 7, 15 травня. П З Т  т. 46, с. 160— 161

...Писав і обмірковував свій твір («Отроцтво»), який 
починає ясно і добре вимальовуватися в моїй уяві.

1853. Щоденник, 28, 29 травня. П З Т ,  т. 46, с. 161.

Писав уранці дуже добре Отроцтво... читав і обмір
ковував Записки Кавказького Офіцера... писати Отро
цтво якомога повільніше старанніше... писати Записки 
кавказького офіцера або, якщо буде мало думок, то про
довжувати Отроцтво.

...Писав трохи «Щоденник кавказького офіцера» 
і «Рубку лісу» і обмірковував. Коли під час писання при
йде так багато неясних думок, що захочеться встати, не
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дозволяти собі цього. Завтра з ранку писати Отроцтво 
до обіду. П ісля обіду до вечора писати Щоденник Кав
казького офіцера.

1853. Щоденник, 21, 28 червня. П З Т ,  т. 46, с. 165.

Так добре обміркований план Записок Кавказького 
офіцера видався мені негарним... Добре чи погано, але 
завжди треба писати. Коли пишеш, то звикаєш до праці 
і виробляєш стиль, хоч і без прямої користі. Коли ж не 
пишеш, захоплюєшся і робиш дурниці. Натщесерце пи
шеться краще.

1853. Щоденник, 29 червня. П З Т ,  т. 46, с. 165.

У творі трапляються такі місця, перед якими мимо
вільно зупиняєшся. Треба або примусити себе написати 
його, або обійти, відклавши до другого разу, не дозво
ляючи собі, під приводом неохоти, не писати нічого.

Пам’ятай, що чим складніші й важчі обставини, тим 
необхідніші твердість, діяльність і рішучість і тим шкід
ливіша апатія. Слабкі душі роблять навпаки.

1853. Щоденник, 21 жовтня. П З Т ,  т. 46, с. 186.

Одне, чим, як мені здається, винагородилася місячна 
бездіяльність, у якій я перебуваю, це — тим, що план 
Роману Російського Поміщика ясно визначився. Раніше, 
передбачаючи багатство змісту і красу думки, я писав 
навмання. Не знав, що вибирати з юрби думок і картин, 
які відносяться до цього предмета.

1853. Щоденник, 20 грудня. П З Т ,  т. 46, с. 212.
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Уранці писати «Роман Російського поміщика». Не 
тільки вранці, але й по обіді, старанно бився над 4-ю 
главою і тільки при світлі написав її, хоч і не залишився 
абсолютно вдоволений.

...Часто роботу над твором затримує бажання увер
нути цікаву чи добре виражену думку; тому, як тільки 
думка увертається з трудом, записувати її до щоденника, 
не зупиняючись на бажанні вмістити її саме отам. Думка 
сама знайде собі місце.

1854. Щоденник, 5 січня. П З Т ,  т. 46, с. 221.

Учора закінчив невеличке оповідання («Два гуса
ри»), яке маю намір оддати в «Отечественные записки», 
і в цю хвилину я в доброму настрої, що буває після за
кінчення роботи, над якою працював декілька місяців.

1856. Лист до Т  А . Єргольської від 12 квітня.
П З Т ,  т. 60, с. 5 6 -5 7 .

Я написав 1-у половину «Юності», яку обіцяв у «Со
временник». Я нікому її не читав і писав пильно, так що 
не можу про неї робити висновку — все у мене в голові 
переплуталось. Здається мені, одначе, без скромності, 
що вона дуже погана — надто через мовну недбалість, 
розтягнутість і т. п. Здається мені це тому, що коли я 
пишу один, нікому не читаючи, то мені, звичайно, одна
ково думається, що те, що я пишу, пречудове і дуже 
погане, зараз же набагато більше думається останнє. 
Але я абсолютно з вами погоджуюсь, що раз узявшись 
за літературу, не можна цим жартувати, а віддати їй 
усе життя, і тому я сподіваюсь у майбутньому написати 
ще хороше, не хочу друкувати поганого... Я до вас наді
шлю рукопис «Юності»,— ви її прочитайте і суворо,
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і відверто скажіть свою думку, краща вона чи гірша за 
«Дитинство» і чому, і чи можна, переробивши, зробити 
з неї добре чи покинути її. Останнє мені здається найліп
шим, тому що, раз почавши погано і пропрацювавши над 
нею 3 місяці, вона мені спротивіла далі нікуди.

...Але коли б, над усяке сподівання, в «Юності» треба 
було б тільки дещо викреслити, то викреслюйте, де вам 
це здається за потрібне.

1856. Лист до О. В. Дружиніна від 21 вересня.
П З Т ,  т. 60, с. 86—87

Як хочеться якомога швидше одкараскатися від жур
налів, щоб писати так, як я тепер починаю думати про 
мистецтво, страшенно високо й чисто.

1856. Щоденник, 22, 23 листопада. П З Т ,  т. 47, с. 101

Головне, основне почуття, яке скеровуватиме мене 
у всьому цьому романі,— любов до сільського поміщи
цького життя. Сцени столичні, губернські і кавказькі — 
всі мають бути просякнуті цим почуттям — туга за цим 
життям. Але принадність сільського життя, яке я хочу 
змалювати, полягає не в спокої, не в ідилічних красотах, 
а в прямій меті, яку воно становить,— присвятити життя 
своє добру,— і в простоті, ясності її.

Основна думка твору: щастя є доброчесність.
Юність відчуває це несвідомо, але всілякі пристрасті 

перепиняють її в прагненні до цієї мети. І тільки досвід, 
помилки і нещастя примушують, збагнувши цю мету сві
домо, прагнути лише до неї і бути щасливим, зневажаю
чи зло і спокійно переносячи його.— На цій підставі і
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роман має ділитися на 3 частини. Благородне, але недо
свідчене захоплення юності, помилки і захоплення при
страстями. Виправлення і щастя.

1856. «77редисловиє не для читателя, а для автора».
П З Т ,  т. 4, с. 363.

Писав і обмірковував цілий день [«Втікач» — початок 
повісті «Козаки»]. Доводиться все переробити. Мало 
зв’язку між особами.

1857 Щоденник, 2 (14) квітня. П З Т ,  т. 47, с. 123.

Ту серйозну річ [«Козаки»], про яку я вам говорив 
якось, я розпочав у 4-х різних тонах, кожну написав 
аркушів по 3 — і зупинився, не знаю, що вибрати або як 
об’єднати, чи я буду змушений усе кинути. Річ у тім, що 
ця суб’єктивна поезія щирості — запитальна поезія,— 
і спротивіла мені трохи і не пасує ні до завдання, ні до 
того настрою, в якому я перебуваю. Я вдався до безмеж
ної і твердої позитивної суб’єктивної сфери і очманів: 
по-перше, через велику кількість предметів, чи, скоріше, 
сторін предметів, які мені уявилися, і через різноманіт
ність тонів, у яких можна виставляти ці предмети. Зда
ється мені, що копошиться в цьому хаосі непевне правило, 
згідно з яким я буду спроможний вибрати; але досі ця 
численність і різноманітність дорівнюють безсиллю. Єди
не, що мене втішає, це те, що мені й на думку не спадає 
впадати у відчай, але якийсь розгардіяш діється в голові 
з дедалі більшою силою.— Буду додержуватися вашого 
мудрого правила непорочності і нікому не покажу і доз
волю лише самому собі вибрати або кинути.

1857 Лист до П. В. Анненкова від 22 квітня (4 травня).
П З Т  т. 60, с. 182.
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Думок, особливо з роману російської жінки 10, сила- 
силенна, художньо щасливих думок.

1857. Щоденник, 12 (24 травня). П З Т  т. 47, с. 129.

Дописав до обіду «Люцерн» п. Добре. Треба бути 
сміливим, а то нічого не скажеш, окрім граціозного, а ме
ні багато треба сказати нового і слушного.

1857. Щоденник, 29 червня (11 липня). П З Т ,  т. 47, с. 142.

Читав Іліаду. Ось воно! Чудо!..
Переробляти треба геть усю «Кавказьку повість» 

{«Козаки»].
...Лінь писати з подробицями, хотілося б усе писати 

вогненними рисами. Любов. Мрію про такий роман.
1857. Щоденник, 15, 16 серпня. П З Т ,  т. 47, с. 152.

«Далеке поле» остаточно обмірковане, а «Кавказь
кою» я зовсім невдоволений. Не можу писати без думки. 
А  думки, що добро — добро у будь-якій сфері, що ті ж 
пристрасті скрізь, що дикий стан хороший,— не досить. 
Ще б добре було б, коли б я пройнявся останнім.

...Одержав коректури [оповідання «Люцерн»], випра
вив сяк-так. Страшенно химерно.

...«Далеке поле» слід одне писати. І тітоньку туди 12. 

...Усе думки про писання розбігаються, і Козак, і Да
леке поле, і Юність, і Любов? Хочеться останнє, дурниці. 
На ці 3 є серйозні матеріали 13.

1857 Щоденник, 18, 21 . 22, 28, 29 серпня.
П З Т ,  т. 47, с. 152, 153, 154.
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Дуже, дуже вдячний вам, Некрасов, за щирість вашо
го листа.— Я вам писав, що був задоволений цією річчю 
[«Альберт»]; читав її переробленою одному старику 
[С. Т.] Аксакову, котрий залишився нею дуже вдоволе
ний. Але тепер я вірю вам; хоч і не погоджуюсь; тим 
більше що її у мене нема і що ви серйозно проти нічого 
не говорите. Друкувати її зараз не можна, тому що, як 
я писав вам, треба в ній виправити й змінити багато 
що. 30-го числа я ще просив вас надіслати мені її назад. 
Даремно ви не прислали. Що це не повість описова, 
а виняткова, яка за своїм змістом уся мусить стояти на 
психологічних і ліричних місцях і тому не має подобатися 
більшості, в цьому нема сумніву, але в якій мірі виконане 
завдання, це інше питання. Я знаю, що виконав його, як 
міг (за винятком матеріальної обробки стилю). Ця річ 
коштувала мені рік майже безперервної праці, але бачу, 
іншим здаватиметься не те — і тому краще її повернути 
в небуття, за що і дякую вам дуже й дуже.— Пришліть 
мені лише, будьте ласкаві, рукопис або коректури, щоб, 
поки свіжий, виправити, що треба, і сховати все якнай
далі.

1857. Лист до М. О. Некрасова від 18 грудня.
П З Т ,  т. 60, с. 243.

...Я пишу невеличку за кількістю аркушів річ, вельми 
чудного змісту, яку, можливо, пришлю вам наприкінці 
місяця [«Три смерті»]. Повість [«Альберт»] свою сховав, 
але придумав ще в ній переробки, про які скажу вам 
коли-небудь, як будемо разом. Кавказький роман [«Коза
ки»] усе переробляю в плані і не посуваюсь.

1858. Лист до М. О. Некрасова від 21 січня.
П З Т ,  т. 60, С. 253.
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Учора працював над «Загиблим». Починає виходити... 
Художник, який падає. Праця найбільша і найнезалеж- 
ніша річ. Улюблена праця.

1858. Щоденник, 15, 16 лютого. П З Т ,  т. 48, с. 7.

...Моєю думкою було: три створіння загинули — 
пані, мужик і дерево. Пані жалюгідна і бридка, тому що 
брехала все життя і бреше перед смертю. Християнство, 
так як вона його розуміє, не вирішує для неї питання 
життя і смерті. Навіщо помирати, коли хочеться жити? 
У майбутні обіцянки християнства вона вірить уявою 
і розумом, а вся істота стає на диби, й іншого заспокоєн
ня (крім псевдохристиянського) нема — а місце зайняте. 
Вона гидка і жалюгідна. Мужик помирає спокійно саме 
тому, що він не християнин. Його релігія інша, хоч він за 
звичаєм і виконував християнські обряди; його релігія — 
природа, серед якої він жив. Він сам рубав дерева, сіяв 
жито і косив його, забивав баранів, і народжувались 
у нього барани, і діти народжувались, і старики помира
ли, і він знає твердо цей закон, од якого він ніколи не 
відвертався, як пані, і прямо, просто дивився йому в очі. 
«Une brute» *, ви говорите, та чому ж погано une brute? 
Une brute є щастя і краса, гармонія зі всім світом, а не 
такий розлад, як у пані. Дерево помирає спокійно, чесно 
і красиво. Красиво — тому, що не бреше, не маніриться, 
не боїться, не жалкує.— Ось моя думка, з якою ви, певна 
річ, не погоджуєтесь, але яку заперечувати неможливо,— 
це є і в моїй душі й у вашій. Що виражена ця думка 
погано, у цьому я з вами згодний. Інакше б ви з вашим

* Тварина, звір, скотина.
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тонким чуттям зрозуміли 6, і я не писав би цього пояс
нення, яке ще, боюсь, розсердить вас і примусить махну
ти на мене рукою.

1858. Лист до А . А . Толстоі від 1 травня.
П З Т ,  Т. 60, С. 265—266.

Літературні заняття я, здається, остаточно залишив. 
Чому? Важко сказати. Основне те, що все, що я робив 
і що відчуваю себе в силах зробити, є таке далеке від 
того, що хотів би і мусив би був зробити. На доказ того, 
що це я кажу щиро, не манірюся перед тобою (мало яка 
людина, коли говорить про себе, вистоїть од спокуси по
маніритися, хоч перед найближчою людиною), я призна
юсь, що моє зречення літературної (найкращої в світі) 
діяльності було і є тепер дуже іноді тяжким для мене. 
Увесь цей час я то намагався знову писати, то старався 
заткнути чим-небудь порожнечу, яку залишило в мені 
це зречення: то мисливством, то світом, то навіть наукою. 
Я почав займатися природничими науками. Але зараз 
уже життя пішло рівно і повно без неї.

1859. Лист до Б. М. Чичеріна від кінця жовтня — 
початку листопада. П З Т ,  т. 60, с. 316.

Крім загального інтересу, ви не можете собі уявити, 
наскільки цікавлять мене всі відомості про декабристів 
в «Полярной звезде».— Я почав місяців 4 тому роман, 
героєм якого має бути декабрист, що повертається. 
Я мав намір поговорити з вами про це, але так і не 
встиг.— Декабрист мій має бути ентузіаст, містик, хри
стиянин, який повертається в 56-у році в Росію з дружи
ною, сином і дочкою і приміряє свій суворий і трохи 
ідеальний погляд до нової Росії.— Скажіть, будьте лас
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каві, якої ви думки про пристойність і своєчасність тако
го сюжету. Тургеневу, якому я читав початок, сподоба
лись перші глави.

1861, Лист до О. І. Герцсна, 14 (26) березня.
П З Т ,  г. 60, с. 374.

Тільки епічний рід стає для мене природним. 
...«Полікушка» мені не подобається. Я читав його 

у Берсів.
1863. Щоденник, 3, 5 січня. П З Т ,  т. 48, с. 48.

Правду сказав мені хтось, що я погано роблю, про
пускаючи час писати. Давно я не пам'ятаю в собі такого 
сильного бажання і спокійно-самовпевненого бажання 
писати. Сюжетів немає, тобто жоден не проситься особ
ливо, але, омана чи ні, здається, що кожен зумів би зро
бити... Виправляв «Козаків» — дуже слабо. Мабуть, 
публіка через це буде задоволена.

1863. Щоденник, 23 січня. П З Т ,  т. 48, с. 50.

...Я ніколи не відчував свої розумові і навіть усі мо
ральні сили настільки вільними і настільки здатними до 
роботи. І ця робота є у мене. Робота ця — роман із часів 
1810 і 20-х років, який займає мене цілковито з осені...14. 
Я тепер письменник усіма силами своєї душі, і пишу і об
мірковую, як я ще ніколи не писав і не обмірковував.

1863. Лист до А .  А .  Толстоі від 17— 31 жовтня.
П З Т ,  Т. 61, С. 2 3 - 2 4 .

108



Ні, незручно мені писати через Таню, я все пишу від 
душі, але все якось не те. У мене ще горе — я починаю 
байдужніти до мого [писання], і, можеш собі уявити, ти, 
нерозумна, зі своїми нерозумовими інтересами, мені ска
зала істинну правду.— Все історичне не клеїться і йде 
мляво. Я втішаюся, що через це не йде вперед. Я розкле
ївся. Виправдую себе тим, що це від положення руки 
(після операції), яке знову стало непевним. І досадно.

...Близько години диктував... але не добре; спокійно, 
без хвилювання, а без хвилювання наша письменницька 
справа не йде.

1864. Лист до С. А . Т  о лет оі від 6 грудня. П З Т ,  т. 83, с. 81

...Пам’ятаю, як ти мені сказала, що все моє воєнне та 
історичне, про яке я так дбаю, вийде погано, а добре 
буде інше — сімейне, характери, психологічне. Це так 
справедливо, як не можна більше.

1864. Лист до С. А . Т  о лет оі від 7 грудня. П З Т ,  т. 83, с. 87

Безліч разів я починав і кидав писати ту історію 
з 12-го року, яка дедалі яснішою ставала для мене і яка 
дедалі настійніше просилася в ясних і окреслених образах 
на папір. То мені здавався нікудишнім прийом, котрим я 
розпочинав, то хотілося захопити все, що я знаю і відчу
ваю з того часу, і я визнавав неможливість цього, то 
проста банальна, літературна мова і літературні прийоми 
роману здавалися мені настільки невідповідними з велич
ним, глибоким і всебічним змістом, то необхідність вигад
кою пов’язувати ті образи, картини і думки, котрі самі 
по собі народились у мені, ставали мені такими огидними, 
що залишав розпочате і зневірявся в можливості висло
вити все те, що мені хотілося і треба висловити. Але час
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і сили мої танули з кожною годиною, і я знав, що ніхто 
ніколи не скаже того, що я мав сказати, не тому, що те, 
що я мав сказати, було дуже важливим для людства, 
а тому, що певні сторони життя, незначні для інших, 
тільки я один, через особливість свого розвитку і харак
теру (особливість, властиву кожній особистості), вважав 
важливими. Більш за все мене утрудняють перекази, як 
за формою, так і за змістом. Я побоювався писати не тією 
мовою, якою пишуть усі, побоювався, що моє писання 
не підійде ні під яку форму: ні роману, ні повісті, ні 
поеми, ні історії, я побоювався, що необхідність змальо
вувати визначних осіб 14-го року примусить мене керува
тися історичними документами, а не істиною, і через усі 
ці побоювання час збігав, і справа моя не рухалась, і я 
починав байдужніти до неї. Тепер, попомучившись дов
гий час, я зважився відкинути всі ці побоювання і писати 
тільки те, що мені необхідно висловити, не турбуючися 
тим, що вийде з усього цього, і не даючи моєму труду 
ніякого найменування.

Друкуючи початок пропонованого твору, я не обіцяю 
ні продовження його, ні завершення. Ми, росіяни, взагалі 
не вміємо писати романи у тому розумінні, в якому розу
міють цей рід творів у Європі, і пропонований твір не є 
повістю, у ньому не проводиться ніякої однієї думки, ніщо 
не доводиться, не змальовується яка-небудь одна подія; 
ще менше він може бути названий романом, а зав’язкою, 
інтересом, що постійно ускладнюється, і щасливою або 
нещасливою розв’язкою, з котрою знищується інтерес 
оповіді. Для того, щоб пояснити читачеві, що являє со
бою пропонований твір, я вважаю найзручнішим описати 
те, як я почав його писати.
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1856 року я розпочав писати повість з певним напря
мом, героєм якої мав бути декабрист, що повертається 
з родиною в Росію. Мимовільно від сучасного я пере
йшов до 1825 року, епохи помилок і безталання мого 
героя, і залишив почате. Але і 1825 року мій герой був 
уже змужнілою, сімейною людиною. Щоб зрозуміти його, 
мені треба було перенестись у його молодість, і молодість 
його збіглася зі славетною для Росії епохою 1812 року. 
Я вдруге кинув почате і став писати з часу 1812 року, 
запах і звук якого ще долинають до нас і любі нам, але 
який тепер уже настільки віддалений од нас, що ми 
можемо розмірковувати про нього спокійно. Однак і втре
тє я залишив почате, але вже не тому, що мені треба було 
змальовувати першу молодість мого героя, навпаки: по
між тими напівісторичними, напівсуспільними, напіввига- 
даними великими характерними особами великої епохи 
особистість мого героя відступила на задній план, а на 
перший план стали, з однаковим інтересом для мене, і мо
лоді й старі люди, і чоловіки й жінки того часу. Утретє 
я повернувся назад з почуття, яке, можливо, видасться 
чудним більшості читачів, але яке, сподіваюсь, зрозумі
ють саме ті, думкою котрих я дорожу: я вчинив це з по
чуття, схожого на соромливість, і яке я не можу визначи
ти одним словом. Мені совісно було писати про наш 
тріумф у боротьбі з бонапартівською Францією, не зма
лювавши наших невдач і нашого сорому. Хто не відчу
вав того прихованого, але неприємного почуття соромли
вості і недовір’я при читанні патріотичних творів про 
12-й рік. Якщо причина нашого тріумфу була не випадко-* 
вою, а лежала в сутності характеру російського народу 
і війська, то характер цей мав би виявитися ще яскравіше 
в епоху невдач і поразок.

Отже, від 1856 року повернувшись до 1805 року, я 
з цього часу маю намір провести вже не одного, а ба
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гатьох моїх героїнь і героїв через історичні події 1805, 
1807, 1812, 1825 і 1856 років. Розв’язки відносин цих 
осіб я не передбачаю в жодну з цих епох. Хоч як нама
гався спочатку придумати романічну зав’язку і розв’яз
ку, я переконався, що це не в моїх силах, і зважився у 
змалюванні цих осіб піти за своїми звичками і силами... 
Я намагався тільки, щоб кожна частина твору мала неза
лежний інтерес.

Ще кілька слів виправдання на зауваження, яке, ма
буть, зробить багато хто. У моєму творі діють лише кня
зі, що говорять і пишуть по-французьки, графи і т. п., 
немовби все російське життя того часу зосереджувалось 
у цих людях. Я погоджуюсь, що це невірно і нелібераль- 
но, і можу дати одну, але неспростовну відповідь. Життя 
чиновників, купців, семінаристів і мужиків мені нецікаве 
і наполовину незрозуміле, життя аристократів того часу, 
завдяки пам’яткам того часу та з інших причин, мені 
зрозуміле, цікаве й любе.

Друкуючи одну частину твору без заголовка і без 
означення роду, до якого він належить, тобто не нази
ваючи його ні поемою, ні романом, ні повістю, ні опові
данням, я вважаю за потрібне сказати кілька пояснюваль
них слів, чому це так і чому я не можу визначити, яку 
частину від цілого становить друковане зараз.

Пропонований зараз твір ближче за все підходить до 
роману або повісті, але це не роман, тому що я ніяк не 
можу і не вмію визначити вигаданим мною особам певні 
межі — як-от одруження або смерть, після яких інтерес 
оповіді б знищився. Мені мимоволі уявлялося, що смерть 
однієї особи тільки посилювала інтерес до наших осіб, 
і одруження уявлялось переважно зав’язкою, а не роз
в’язкою інтересу. Повістю ж я не можу назвати свій твір

112



через те, що я не вмію і не можу примусити діяти моїх 
осіб тільки з метою доказу або з ’ясування якої-небудь 
однієї думки чи ряду думок.

А  причина того, чому я не можу визначити, яку ча
стину мого твору складе друковане зараз, полягає в то
му, що я не знаю і сам для себе не можу передбачити, 
який обсяг матиме весь твір.

Завдання моє полягає у змалюванні життя і зіткнень 
певних осіб у часовому проміжку від 1805 до 1856 року.

Я знаю, що коли б я виключно був зайнятий самою 
цією роботою і коли б моя робота провадилася за найви- 
гідніших умов, то й тоді навряд чи я був би спроможний 
виконати моє завдання. Але й виконавши його так, як я 
того бажав би, я переконаний і прагну до того, щоб інте
рес моєї оповіді не припинився б з досягненням перед
бачуваної епохи. Мені здається, що коли є інтерес у моє
му творі, то він не переривається, а задовольняється на 
кожній частині цього твору і що внаслідок цієї особливо
сті він і не може бути названий романом.

Внаслідок цієї властивості я і вважаю, що твір цей 
може бути надрукований окремими частинами, анітрохи 
не втрачаючи внаслідок того інтересу і не змушуючи 
читача читати подальші частини.

Другу частину не можна буде читати, не прочитавши 
першої, але прочитавши першу частину, сміливо можна 
буде не читати другої.

Вивчаючи історію 12-го [року], такого близького від 
нас, такого живого різноманітністю переказів, що не 
узгоджуються один з одним, і так різноманітно змальо
ваного, я прийшов до висновку, що ми не можемо розу
міти історії інакше, як олжею. Сказати, що Олександр 
запропонував війну Наполеонові, який прагнув загарба
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ти Росію, і твердити, що це є причиною війни, таке ж 
безглуздя, як сказати, що причиною завалу робітника є 
останній удар лопатою. Він просто раб. Фаталізм для 
людини така ж дурниця, як сваволя в історичних подіях.

Друкуючи твір, на який я витратив чотири роки без
перестанної праці за найкращих умов життя і в найкра
щий період життя, я хотів би, щоб читачам випала бодай 
часточка тієї насолоди, якої я зазнав при цій роботі. 
Передбачаючи деяке нерозуміння, що може виникнути 
у читачів, коли вони читатимуть цей роман, я вважаю за 
потрібне тут, у передмові, відповісти на нього.

Перше. Це характер часу, який,— що мені й закидав 
дехто під час друкування 1-ої частини,— не досить визна
чений у моєму творі. Цей закид мені робили і робити
муть. І на нього я маю заперечити ось що. Я знаю, в чому 
полягає характер того часу, що його не знаходять у моє
му романі: це страхіття кріпацтва, замуровування жінок, 
покарання різками дорослих синів, Салтичиха і т. п. Цей 
характер тих часів, що живе в нашій уяві, є неправиль
ний. Вивчаючи листи, щоденники, перекази того часу, я 
не бачив усіх страхіть цього буйства в більшій мірі, ніж 
бачу їх тепер чи будь-коли. За тих часів так само кохали, 
заздрили, шукали істини, доброчесності, віддавались 
пристрастям, таким самим в розумовому відношенні 
складним і часто витонченішим, ніж тепер, було життя 
у вищих колах. Якщо в нашій уяві склалося уявлення про 
характер свавілля і грубої сили того часу, то тільки через 
те, що в переказах, записках і повістях та романах з того 
часу до нас доходили надзвичайні випадки насильства 
і буйства. Робити висновок про те, що переважаючим 
характером того часу було буйство, так само неправомір
но, як неправомірно людина, побачивши із-за гори тільки 
верховіття дерев, зробила б висновок, що в цій місцево
сті нічого нема, крім дерев. Є характер того часу, як і ха
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рактер кожної епохи, що випливає з більшого відчуження 
вищого кола від інших станів, із панівної філософії, із 
особливостей виховання, із звички користуватися фран
цузькою мовою і т. ін. І цей характер я намагався як 
тільки міг виразити.

Друге. Це розбіжність у змалюванні історичних подій 
з розповіддю істориків. Розбіжність ця теж не випадкова, 
а неминуча. Історик і митець, змальовуючи історичну 
епоху, мають два абсолютно різні предмети. Як історик 
буде не правий, якщо він намагатиметься зобразити 
історичну особу в усій її цілісності, у всій складності від
ношень до всіх сторін життя... так само митець не довер
шить своєї справи,... зображуючи цю історичну особу 
завжди в її значенні історичному. Кутузов не завжди 
з підзорною трубою, вказуючи на ворога, їхав на білому 
коні, Растопчин не завжди з факелом підпалював Ворон- 
цовський дім, імператриця Марія Федорівна не завжди 
стояла в горностаєвій мантії, обіпершись на звід законів, 
а такими вони постають у нашій уяві. Для історика, у ро
зумінні сприяння особою якійсь одній меті, ця особа є 
героєм, для митця, у значенні відповідності всім сторо
нам життя, не може і не повинно бути героїв, а мають 
бути люди.

1865. Варіанти вступу і передмови до «Війни і миру».
Я З Г ,  г .  73, С. 53—57

Я зачитався історією Наполеона і Олександра. Щой
но мене хмаркою радості й розуміння можливості зроби
ти велику річ оповила думка написати психологічну 
історію роману Олександра і Наполеона...

...Треба написати свій роман і працювати для цього.

...Великі думки! План історії Наполеона і Олександра 
не ослаб. Поема, героєм якої була б по праву людина, 
навколо якої все групується, і герой — ця людина.
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...Писав звечора мало, але непогано. Можу. А  то весь 
цей час думки про нове, важливіше, і невдоволення ста
рим.— Слід обов’язково кожного дня писати не так для 
успіху роботи, як для того, щоб не виходити з колії. 
Більше проминати. Завтра спробую характеристику 
Білібіна... Одна з основних струн писання — контраст 
чутливого до поезії і не чутливого.

...Не писав. Читав Ragusse. Той самий Фауст — 
будує заводи після битв і радий. Поезія старечої праці. 
Треба І5.

1865. Щоденник, 19, 20, 23, 24, 25 березня.
П З Т ,  т. 48, с. 60, 61—62.

...Андрій Волконський — ніхто, як і будь-який персо
наж романіста, а не письменника особистостей або мемуа
рів. Я б сооомився друкуватися, коли б уся моя праця 
полягала в тому, щоб списати портрет, розпитати, запа
м’ятати. Пан Ахшарумов, comme un homme de métier * 
і людина з талантом, мав би це знати. Але, як я сказав, 
на доказ того, що я бажаю зробити для вас неможливе, 
я постараюся сказати, хто є мій Андрій 16.

В Аустерліцькій битві, яка буде змальована, але якою 
я розпочав роман, мені потрібно було, щоб було вбито 
блискучого молодика; в подальшому ході мого роману 
мені був потрібен тільки старик Волконський з дочкою; 
але оскільки незручно змальовувати нічим не пов’язану 
з романом особу, я вирішив зробити блискучого молоди
ка сином старого Волконського. Потім він зацікавив 
мене, для нього вимальовувалась роль у подальшому ході 
роману, і я його помилував, тільки тяжко поранивши

* Людина, що знає свою справу.
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його замість смерті. Так ось вам, ласкава княжно, абсо
лютно правдиве, хоча через це і незрозуміле, пояснення 
того, хто ж є Волконський.

1865. Лист до Л. І. Волконської від З травня.
П З Т ,  г. 61, с. 8 0 - 8 1 .

Тепер пізня осінь; полювання, що дуже відвертає 
мене, закінчилось, і я багато пишу і багато наперед об
мірковую майбутніх робіт, котрим, певне, ніколи не суди
лося здійснитися, і все це з вірою в себе і переконанням, 
що я роблю діло. А  в цьому основне. Багато в нас, 
у письменників, є тяжких сторін праці, зате є ця, мабуть, 
вам невідома, volupté * мислі — читати що-небудь, ро
зуміти одною стороною розуму, а другою — думати 
і в найзагальніших рисах уявляти собі цілі поеми, романи, 
теорії, філософії. Я все багато думаю про виховання, 
чекаю з нетерпінням часу, коли почну навчати своїх 
дітей, збираюся тоді відкрити нову школу і збираюся 
написати resume всього того, що я знаю про виховання, 
і чого ніхто не знає, або з чим ніхто не погоджується.

1865. Лист до А . А . Т  о лет о і від 14 листопада.
П З Т ,  т. 61, с. 115— 116.

...Я досить багато написав цієї осені — свого роману. 
Ars longa, vita brevis **, думаю я кожного дня. Якби 
можна було встигнути !/юо частку зробити того, що розу
мієш, але виходить тільки Vioooo частина. Все-таки це 
розуміння того, що можу, є щастям нашого брата. Вам 
відоме це почуття. Я цього року з особливою силою його 
відчуваю.

1865. Лист до А . А .  Фета від 15—31 грудня.
П З Т ,  т. 61, с. 125.

* Насолода.
** Мистецтво довговічне, а життя коротке.
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Напишіть, будьте ласкаві, свою думку відверто. Я ду
же дорожу вашою думкою, але, як я вам говорив, я стіль
ки поклав труда, часу і того надзвичайного авторського 
зусилля (яке ви знаєте), так люблю своє писання, надто 
майбутнє — 1812 рік, яким зараз зайнятий, що не боюсь 
осуду навіть тих, ким дорожу, а радію осудові. Напри
клад, думка Тургенева про те, що не можна на 10 сторін
ках описувати, як NN поклала руку, мені дуже допомогла, 
і я сподіваюсь уникнути цього гріха в майбутньому.— 
Будьте ласкаві, скажіть якомога правдивіше, тобто різ
кіше.

...Роман свій я сподіваюсь закінчити до 1867 року 
і надрукувати весь окремо, з картинками, які у мене вже 
замовлені, частково намальовані Башиловим (я дуже 
задоволений ними) і під заголовком: «Все добре, що 
добре закінчується» 17.

1866. Лист до А . А . Фета від 10—20 травня.
П З Т  т. 61, с. 138— 139.

Я не відповідав на вашого останнього листа 100 років 
тому і винуватий за це тим більше, що, пам'ятаю, в цьому 
листі ви мені пишете дуже цікаві речі про мій роман і ще 
пишете irritabilis poetarum gens *. Ну вже, не я. Я пам’я
таю, що порадів, навпаки, вашій думці про одного з моїх 
героїв, князя Андрія, і взяв собі повчальне з вашого мір
кування. Він одноманітний, нудний і тільки un homme 
comme il faut ** y всій 1-й частині. Це правда, але винен 
у цьому не він, а я. Крім задуму характерів і їх руху, 
крім задуму зіткнень характерів, є в мене ще задум 
історичний, який надзвичайно ускладнює мою роботу

* Гнівливий рід поетів (вислів Горація).
** Світська, добре вихована людина.
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і з яким я не справляюсь, як здається. І тому в 1-й ча
стині я зайнятий історичною стороною, а характер стоїть 
і не рухається. І цю ваду, яку я зрозумів ясно внаслідок 
вашого листа і, сподіваюсь, що виправив.

Будь ласка, пишіть мені, любий друже, все, що ви 
думаєте про мене, тобто про моє писання, поганого. Мені 
завжди це на велику користь, а крім вас, у мене нікого 
нема.

1866. Лист до А . А . Фета від 7 листопада. П З Т  т. 61, с. 149.

Щойно приїхав із Бородіна. Я дуже задоволений, ду
же — своєю поїздкою й навіть тим, як я переніс її, не
зважаючи на відсутність сну і доброго харчу. Тільки 
дав би бог здоров’я і спокою, а я змалюю таку Бородін
ську битву, якої ще не було. Все хвастає!

...У Бородіні мені було приємно, і було розуміння 
того, що я роблю діло...18.

1867. Лист до С. А . Т о лет о ї від 27 вересня.
П З Т ,  Т.  83, С. 152-153 .

Надсилаю коректури. Рукопис третього тому готовий 
нарешті. Я кажу нарешті, тому що кінцівка 3-го тому була 
найважчим місцем і вузлом усього роману.

...В останніх коректурах, які я вам надіслав, у тому 
місці, де Микола Ростов приїздить з армії, сказано, що 
на передостанній станції він побив ямщика, а на останній 
дав 3 карбованці на горілку. Це викресліть 19.

1867. Лист до П. І. Бартенева від 1 листопада.
П З Т ,  т. 61, С. 180.
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Учора я надіслав кінець III тому і писав вам. Але сьо
годні згадав необхідне виправлення, яке я прошу вас 
зробити. В тому місці, де Наташа у гр. Безухової, у ди
ванній, зустрічається з Анатолем, сказано: Він нахиляв
ся до неї, немовби хотів її поцілувати, і потім кілька 
крапок, і потім було написано: Елен вийшла звідкись 
і з  Наташею разом повернулася до залу , і я це викреслив. 
А  це після крапок слід залишити. Про що я і прошу 
вас.

Друге. В IV томі, після опису поїздки Балашова до 
Наполеона і до приїзду князя Андрія в армію, є сцена 
князя Андрія у селі і змалювання його настрою. Цього 
місця не дозволяти набирати і повернути мені, тому що 
там буде багато виправлень.

Я дуже задоволений вибором обіду Багратіона 20.
1867. Лист до П. І. Бартенева від 27 листопада.

П З Т ,  т. 61, с. 184.

Думки мої про межі свободи і залежності і мій погляд 
на історію є не випадковим парадоксом, котрий на хви
линку захопив мене. Думки ці плід усієї розумової роботи 
мого життя і становлять неподільну частку того світогля
ду, котрий тільки бог відає, якими трудами і страждан
нями виробився в мені і дав мені абсолютний спокій і 
щастя. А  разом з тим я знаю і знав, що в моїй книзі 
будуть хвалити сентиментальну сцену панночки, насміш
ку над Сперанським 21 і т. п. нісенітниці, які їм під силу, 
а головного ніхто й не помітить.

1868. Лист до М. П. Погодіна від 21—23 березня.
П З Т ,  т. 61, с. 195.
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Друкуючи твір, на який я витратив п’ять років не
впинної і надзвичайної праці, за найкращих умов життя, 
хочу я в передмові до цього твору викласти свій погляд 
на нього і цим самим запобігти тому нерозумінню, яке 
може виникнути у читачів. Я хотів, щоб читачі не вбача
ли і не шукали в моїй книзі того, чого я не хотів або 
не вмів виразити, і звернули б увагу саме на те, що я 
хотів виразити, але на чому (за умовами твору) не вва
жав за потрібне спинятися. Ні час, ні моє вміння не 
дозволили мені зробити повністю те, що я хотів, і я ко
ристуюсь гостинністю спеціального журналу для того, 
щоб хоч неповно й коротко, для тих читачів, котрих це 
може зацікавити, викласти погляд автора на свій твір.

1. Що таке «Війна і мир»? Це не роман, ще менше 
поема, ще менше історична хроніка. «Війна і мир» є те, 
що хотів і міг передати автор у тій формі, в якій воно 
передалося. Така заява про нехтування автором умовних 
форм прозового художнього твору могла б видатися 
самовпевненістю, коли б вона була навмисною і коли б 
вона не мала зразків. Історія російської літератури з ча
сів Пушкіна не тільки дає багато зразків такого відступу 
од європейської форми, але не дає навіть жодного зразка 
протилежного. Починаючи від «Мертвих душ» Гоголя 
і до «Мертвого дому» Достоєвського, у новому періоді 
російської літератури нема жодного художнього прозово
го твору, котрий хоча б трохи підносився над посеред
ністю, котрий би цілком вкладався у форму роману, пое
ми або повісті.

2. Характер часу, як мені закидали деякі читачі, коли 
з ’явилася друком перша частина, не досить визначений 
у моєму творі. На цей докір я хочу відповісти так. Мені 
відомо, в чому полягає той характер часу, котрого не 
знаходять у моєму романі,— це страхіття кріпацтва, за
муровування дружин у стіни, шмагання дорослих синів,

121



Салтичиха і т. п.; і цей характер того часу, що живе 
в нашій уяві,— я не вважаю правильним і не хочу пере
дати. Вивчаючи листи, щоденники, перекази, я не бачив 
усіх страхіть цього безчинства у більшій мірі, ніж бачу 
їх тепер чи будь-коли. За тих часів теж кохали, заздрили, 
шукали істини, доброчесності, піддавалися пристрастям; 
таким само складним було морально-розумове життя, 
навіть іноді витонченішим, ніж тепер, у вищих колах. 
Якщо в нашій уяві склалася думка про характер свавілля 
і грубої сили того часу, то тільки через те, що в перека
зах, записках, повістях і романах до нас доходили тільки 
надзвичайні випадки насильства і буйства. Робити вис
новок про те, що переважаючим характером тих часів 
було буйство, було б так само неправомірно, як неправо
мірно людина, яка бачить із-за гори саме лише верховіт
тя дерев, зробила б висновок, що в цій місцевості нічого 
нема, крім дерев. Є характер того часу (як і характер 
кожної епохи), що випливає з більшого відчуження ви
щого кола від інших станів, з панівної філософії, з особли
востей виховання, із звички користуватися французькою 
мовою і т. ін. І цей характер я намагався, як тільки міг, 
передати.

3. Використання французької мови в російському тво
рі. Чому в моєму творі говорять не тільки росіяни, але 
й французи частково по-російськи, частково по-францу- 
зьки? Закид про те, що особи говорять і пишуть по- 
французьки в російській книзі, подібний до того закиду, 
котрий зробила б людина, дивлячись на картину і по
мітивши в ній чорні плями (тіні), яких немає в дійсності.

Живописець не винен у тому, що декому тінь, зробле
на ним на обличчі в картині, здається чорною плямою, 
котрої не буває в дійсності; але живописець винен тільки 
тоді, коли ці тіні покладено неправильно і грубо. Займаю
чись епохою початку цього століття, змальовуючи росій-
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ських осіб певних кіл, і Наполеона, і французів, що брали 
таку безпосередню участь у житті того часу, я мимоволі 
захопився формою вираження того французького складу 
мислі більше, ніж було потрібно. І тому, не заперечуючи 
того, що покладені мною тіні, певне, неправильні і грубі, 
я хотів би тільки, щоб ті, кому видасться дуже смішним, 
як Наполеон говорить то по-російськи, то по-французьки, 
знали б, що це їм здається лише тому, що вони, подібно 
до людини, яка дивиться на портрет, бачать не обличчя 
із світлом і тінями, а чорну пляму під носом.

4. Імена дійових осіб: Волконський, Друбецькой, Бі- 
лібін, Курагін та ін. нагадують відомі російські імена. 
Зіставляючи дійових не історичних осіб з іншими істо
ричними особами, я відчував незручність для вуха приму
шувати розмовляти графа Растопчина з кн. Пронським, 
з Стрельським або з якими-небудь іншими князями чи 
графами з вигаданим, подвійним чи одинарним прізви
щем. Волконський або Друбецькой, хоч і не є ні Волкон
ський, ні Трубецькой, звучать чимось знайомим і природ
ним у російському аристократичному колі. Я не вмів 
придумати для всіх осіб імен, котрі мені видалися б 
нефальшивими для вуха, Безухов і Ростов, і не вмів уник
нути цих труднощів інакше, як узявши навмання звичні 
для російського вуха прізвища і замінивши в них окремі 
літери. Мені було б дуже прикро, коли б подібність вига
даних імен із справжніми могла б кого-небудь навести 
на думку, що я мав намір змалювати ту чи іншу дійсну 
особу; особливо через те, що та літературна діяльність, 
що полягає в описуванні осіб, дійсно існуючих або тих, 
що існували, не має нічого спільного з тією, якою я 
займаюся.

М. Д. Афросимова і Денисов — тільки цим особам я 
мимоволі і необачно дав імена, які дуже нагадують двох 
особливо характерних і милих дійсних осіб тодішнього
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суспільства. Це була моя помилка, що випливла з особ
ливої характерності цих двох осіб, але моя помилка в цьо
му відношенні обмежилася одною постановкою цих двох 
осіб, і читачі, певне, погодяться, що нічого подібного 
в дійсності не відбувалося з цими особами. А  всі інші 
особи абсолютно вигадані і не мають навіть для мене 
певних прототипів у переказах або в дійсності.

5. Розбіжність у змалюванні історичних подій з роз
повідями істориків. Вона в мене не випадкова, а немину
ча. Історик і митець, змальовуючи історичну епоху, ма
ють два абсолютно різні предмети. Як історик буде не 
правий, коли намагатиметься зобразити історичну особу 
в усій її цілісності, у всій складності відношень до всіх 
сторін життя, так само й митець не виконає своєї справи, 
зображуючи особу в її значенні історичному. Кутузов не 
завжди з підзорною трубою, вказуючи на ворога, їхав на 
білому коні. Растопчин не завжди з факелом підпалював 
Воронцовський дім (він навіть ніколи цього не робив), 
і імператриця Марія Федорівна не завжди стояла в гор
ностаєвій мантії, обіпершись рукою на звід законів, 
а такими вони постають у народній уяві.

Для історика, в розумінні сприяння котроїсь особи 
якійсь одній меті, є герої; для митця, у розумінні від
повідності цієї особи всім сторонам життя, не може й не 
повинно бути героїв, а мають бути люди.

Історик повинен іноді, пригинаючи істину, підводити 
всі дії історичної особи під одну ідею, які він вклав у цю 
особу. Митець, навпаки, в самій одиночності цієї ідеї ба
чить невідповідність із своїм завданням і намагається 
лише зрозуміти й показати не відомого діяча, а людину.

В описі самих подій відмінність є ще різкішою й істот
нішою.

Історик має справу з результатами події, митець — 
з самим фактом події. Історик, описуючи битву, говорить:
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лівий фланг такого-от війська рушив проти села такого- 
от, збив ворога, але змушений був одступити; тоді введе
на в атаку кавалерія відкинула... і т. д. Історик не може 
говорити інакше. А  тим часом для митця ці слова не 
мають ніякого сенсу й навіть не зачіпають самої події. 
Митець, чи то зі свого досвіду, а чи з листів, записок 
і розповідей, виводить своє уявлення про подію, що ста
лася, і дуже часто (на прикладі битви) висновок про 
діяльність таких-от і таких-от військ, який дозволяє собі 
робити історик, виявляється протилежним висновкові 
митця. Відмінність добутих результатів пояснюється 
й тими джерелами, з яких і той і другий черпають свої 
відомості. Для історика (продовжуємо приклад битви) 
основним джерелом є донесення окремих начальників і 
головнокомандуючого. Митець із таких джерел нічого 
почерпнути не може, вони йому нічого не кажуть, нічого 
не пояснюють. Мало того, митець одвертається від них, 
вбачаючи в них необхідний обман. Нічого вже й казати, 
що при кожній битві обидва супротивники майже завжди 
описують битву абсолютно протилежно один одному; 
в кожному описі битви є необхідність обману, що випли
ває з потреби кількома словами описувати дії тисяч лю
дей, розкиданих на кількох верстах, які перебувають 
у найсильнішому моральному роздратуванні під впливом 
страху, ганьби і смерті.

В описах битв пишеться звичайно, що такі-от війська 
були направлені в атаку на такий-от пункт, і потім нака
зано відступати і т. д., немовби припускаючи, що та сама 
дисципліна, яка підкоряє десятки тисяч людей волі одно
го на плацу, матиме такий самий вплив там, де йдеться 
про життя і смерть. Кожен, хто був на війні, знає, що 
це не так: а тим часом на цьому припущенні грунтують
ся реляції і на них воєнні описи. Об’їдьте всі війська 
одразу після бою, навіть на другий, третій день, доти, до
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ки не написані реляції, і питайте у всіх солдат, у старших 
і нижчих начальників, як було діло; вам розповідатимуть 
те, що пережили і бачили всі ці люди, і у вас створиться 
величне, складне, до безконечності різноманітне і важке, 
неясне враження; і ні від кого, ще менше від головно
командуючого, ви не дізнаєтесь, як було все діло. Але 
за два-три дні починають подавати реляції, балакуни 
починають розповідати, як було те, чого вони не бачили; 
нарешті складається загальне донесення, і по цьому до
несенню складається загальна думка армії. Для кожного 
полегкістю є проміняти свої сумніви і запитання на це 
облудне, але ясне і завжди втішне уявлення. Через місяць 
і два розпитуйте учасника бою — уже ви не відчуваєте 
в його оповіді того сирого життєвого матеріалу, що був 
до цього, а він розповідає за реляцією. Так розповідали 
мені про Бородінську битву численні живі, розумні учас
ники цього діла. Всі розповідали те саме, і всі за непра
вильним описом Михайловського-Данилевського, за 
Глінкою та ін.; навіть подробиці, про які вони розповіда-* 
ли, були тими самими, незважаючи на те, що оповідачі 
перебували на відстані кількох верст один від одного.

Усе це я кажу до того, щоб показати неминучість брех
ні у воєнних описах, які служать матеріалом для воєнних 
істориків, і тому показати неминучість частих розбіжно
стей між митцем і істориком у розумінні історичних подій. 
Але, крім неминучості неправди викладу історичних 
подій, у істориків тієї епохи, що цікавила мене, я натрап
ляв (мабуть, внаслідок звички групувати події, переда
вати їх коротко і у згоді з трагічним тоном подій) особ
ливий лад пишномовності, в якій часто брехня і перекру
чення переходять не тільки на події, але й на розуміння 
значення подій. Часто, вивчаючи два основні історичні 
твори цієї епохи, Тьєра і Михайловського-Данилевського, 
я чудувався, як могли друкувати і читати ці книжки. Не
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кажучи вже про виклад тих самих подій найсерйознішим, 
значливим тоном, з посиланнями на матеріали і діамет
рально протилежно один одному, я натрапляв у цих 
істориків на такі описи, що не знаєш, сміятися чи плака
ти, коли згадаєш, що обидві ці книги є єдиними пам’ят
ками тієї епохи і мають мільйони читачів. Наведу тільки 
один приклад із книги уславленого історика Тьєра. 
Розповівши, як Наполеон привіз із собою фальшиві 
асигнації, він говорить: «Надолужуючи вживання цих 
коштів справою добродійності, гідною його і французької 
армії, він звелів подавати допомогу погорільцям. Та через 
те що їстівні припаси були дуже дорогі, і не було більше 
можливості постачати їх людям чужим, і в переважній 
більшості ворожим, то Наполеон віддав перевагу тому, 
щоб обдаровувати їх грішми, і для цього він видавав 
паперові карбованці» *.

Це місце вражає окремо своєю приголомшуючою, не 
можна сказати аморальністю, а просто безглуздістю; але 
у цілій книзі воно не вражає, оскільки цілком відповідає 
загальному пишномовному, піднесеному тону мовлення, 
що не має ніякого прямого змісту.

Отже, завдання митця й історика абсолютно різне, 
і розбіжність з істориком у змалюванні подій і осіб у моїй 
книжці не повинна дивувати читача.

Але митець не повинен забувати, що уявлення про 
історичні особи і події, що склалося в народі, грунту
ється не на фантазії, а на історичних документах, наскіль
ки могли їх згрупувати історики; а тому, інакше розумію
чи й уявляючи ці особи і події, так само, як історик, ми
тець повинен керуватися історичними матеріалами. 
Скрізь, де в моєму романі говорять і діють історичні осо

* В оригіналі цитата по-французьки.
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би, я не вигадував, а користувався матеріалами, з яких 
у мене за час моєї роботи утворилася ціла бібліотека 
книжок, заголовки яких я не вважаю за потрібне випису
вати тут, але на які завжди можу послатися.

6. Нарешті шосте і найважливіше для мене міркуван
ня стосується того малого значення, яке, на мій погляд, 
мають так звані великі люди в історичних подіях.

Вивчаючи епоху таку трагічну, таку багату на гранді
озність подій і таку близьку нам, про котру живе стільки 
найрізноманітніших переказів, я прийшов до того очевид
ного висновку, що нашому розумові недоступні причини 
історичних подій. Сказати (це всім здається дуже про
стим), що причини подій 12-го року полягають у завойов
ницькому дусі Наполеона і в патріотичній твердості імпе
ратора Олександра Павловича, так само безглуздо, як 
сказати, що причини падіння Римської імперії полягають 
у тому, що такий-то варвар повів свої народи на захід, 
а такий-то римський імператор погано правив державою, 
або що величезна гора, яку зносять, упала через те, що 
останній робітник ударив лопатою.

Така подія, де мільйони людей убивали одне одного 
і знищили половину мільйона, не може мати причиною 
волю однієї людини: як одна людина не могла сама під
копати гору, так само не може одна людина примусити 
умирати 500 тисяч. То які ж причини? Одні історики 
кажуть, що причиною був завойовницький дух францу
зів, патріотизм Росії. Інші твердять про демократичний 
елемент, який розносили полчища Наполеона, і про необ
хідність Росії вступити в зв’язки з Європою і т. ін. Але 
як же мільйони людей почали вбивати один одного, хто 
це звелів їм? Здається, зрозуміло для кожного, що від 
цього нікому не могло бути краще, а всім гірше; навіщо ж 
вони це робили? Можна зробити і роблять силу-силенну 
ретроспективних умовиводів про причини цієї безглуздої
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події; але величезна кількість цих пояснень і збіг усіх їх 
до однієї мети лише доводить те, що цих причин безліч 
і що жодної з них не можна назвати причиною.

Для чого мільйони людей убивали один одного, тоді 
як од створення світу відомо, що це погано і фізично 
і морально?

Для того, що це так неминуче було потрібно, що, 
здійснюючи це, люди здійснювали той стихійний, зооло
гічний закон, який здійснюють бджоли, знищуючи одна 
одну восени, за яким самці тварин знищують один одно
го. Іншої відповіді не можна дати на це страхітливе 
запитання.

Ця істина є не лише очевидною, але такою природже
ною кожній людині, що її не варт було б доводити, якби 
не було іншого почуття і свідомості в людині, які переко
нують її в тому, що вона вільна кожного разу, коли вона 
робить який-небудь вчинок.

Розглядаючи історію з загальної точки зору, ми без
сумнівно переконані в одвічному законі, за яким відбу
ваються події. Коли ж подивитись з точки зору особи
стої, ми переконані в протилежному.

Людина, яка вбиває іншу, Наполеон, який віддає на
каз перейти через Німан, ви і я, подаючи прохання про 
влаштування на службу, підносячи і опускаючи руку, ми 
всі без сумніву переконані, що в основі кожного нашого 
вчинку без сумніву лежать розумні причини і наша сваво
ля й що від нас залежало вчинити так чи так, і це переко
нання в такій мірі властиве і дороге кожному з нас, що, 
незважаючи на докази історії і статистики злочинів, які 
переконують нас у мимовільності дій інших людей, ми 
поширюємо усвідомлення нашої свободи на всі вчинки.

Суперечність видається нерозв язною: роблячи щось, 
я переконаний, що я роблю це з своєї власної волі; 
розглядаючи свій вчинок у розумінні його участі в за
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гальному житті людства (у його історичному значенні), 
я доходжу висновку, що цей вчинок був зумовлений 
і неминучий. У чому полягає помилка?

Психологічні спостереження над здатністю людини 
ретроспективно підробляти миттєво під доконаний факт 
цілий ряд мнимовільних умовиводів (я маю намір викла
сти це іншим разом докладніше) підтверджують те при
пущення, що усвідомлення свободи людини, коли вона 
здійснює певного виду вчинки, є помилковим. Але ті 
самі психологічні спостереження доводять, що існує ін
ший вид вчинків, у яких усвідомлення свободи не ретро
спективне, а миттєве й безсумнівне. Я безсумнівно, хоч би 
що говорили матеріалісти, можу зробити вчинок або 
утриматися від нього, якщо цей вчинок стосується само
го мене. Я безсумнівно з своєї власної волі щойно підніс 
і опустив руку. Я зараз можу перестати писати. Ви 
зараз можете перестати читати. Безсумнівно, з своєї 
власної волі і поза всіма перепонами я щойно думкою 
перенісся в Америку або до будь-якого математичного 
питання. Я можу, випробовуючи свою свободу, піднести 
і з силою опустити свою руку в повітрі. Я зробив це. 
Але біля мене стоїть дитина, я піднімаю над нею руку 
і з тією самою силою хочу опустити на дитину. Я не можу 
цього зробити. На цю дитину кидається собака, я не 
можу не підняти руки на собаку. Я стою в строю і не 
можу не йти слідом за полком. Я не можу в бою не йти 
зі своїм полком в атаку й не бігти, коли всі біжать навко
ло мене. Я не можу, коли я стою на суді захисником 
обвинуваченого, перестати говорити або знати те, що я 
говоритиму. Я не можу не кліпнути оком проти спрямо
ваного в око удару.

Отже, є два види вчинків. Одні залежні, другі не за
лежні від моєї волі. І помилка, що зумовлює суперечності, 
виникає тільки через те, що усвідомлення свободи, яке
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законно супроводжує кожний вчинок, що стосується 
мого я, найвищої абстрактності мого існування, я хибно 
переношу на мої вчинки, здійснені разом з іншими людь
ми і залежні од збігу інших самовільностей з моєю. Ви
значити межу свободи й залежності дуже важко, і визна
чення цієї межі становить істотне і єдине завдання психо
логії, але, спостерігаючи за умовами виявлення нашої 
найбільшої свободи і найбільшої залежності, не можна 
не бачити, що чим абстрагованіша наша діяльність і тому 
чим менше вона пов’язана з діяльністю інших людей, 
тим вона вільніша, і, навпаки, чим більше наша діяль
ність пов’язана з іншими людьми, тим вона невільніша.

Найміцнішим, нерозривним, тяжким і постійним 
зв’язком з іншими людьми є так звана влада над іншими 
людьми, яка у своєму істинному значенні є лише най
більшою залежністю від них.

Хибно чи ні, але, цілком переконавшись у цьому під 
час своєї роботи, я, природно, змальовуючи історичні 
події 1805, 1807 і особливо 1812 року, в котрому най
більш рельєфно виступає цей закон долі, я не міг припи
сувати значення діяльності тих людей, яким здавалося, 
що вони керують подіями, але які менше за всіх інших 
учасників подій вносили в нього вільну людську діяль
ність. Діяльність цих людей була цікавою мені тільки 
в розумінні ілюстрації того закону долі, котрий, на моє 
переконання, керує історією, і того психологічного закону, 
котрий примушує людину, що здійснює найбільш невіль
ний учинок, підроблювати в своїй уяві цілий ряд ретро
спективних умовиводів, які мають на меті довести їй 
самій її свободу.

1868. «Несколько слов по поводу книги 
«Война и мир». П З Т ,  т. 16, с. 7—16.
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Співчуття ваше до мого епілогу [«Війни і миру»] мене 
зворушило... Те, що я написав, особливо в епілозі, не 
вигадане мною, а вивернуте з болем з моєї утроби.

1869. Лист до А . А .  Фета від 10 т р а в н я .
П З Т ,  т. 61, С. 216— 217.

Цими днями він {Толстой] був у Фета, і той сказав 
йому, що драматичний не його рід, і, здається, тепер 
думку про драму і комедію облишено. Сьогодні, вранці, 
він списав своїм густим почерком геть увесь аркуш. Дія 
починається в монастирі, де великий наплив народу і 
персонажі, які потім стануть головними. Учора ввечері 
він мені сказав, що йому явився тип жінки, заміжньої, 
з вищого кола, але пропащої. Він казав, що завдання 
його змалювати цю жінку лише жалюгідною і не винною 
і що як тільки йому уявився цей тип, як усі особи й чоло
вічі типи, уявлювані раніше, знайшли собі місце і згрупу
валися навколо цієї жінки. «Тепер мені все з ’ясувало
ся»,— сказав він. Давно вигаданий характер освіченої
людини з мужиків учора він вирішив зробити управи-

22телем .
1870. «Дневники С. А . Толстой». Запис від 24 лютого, с. 32.

...У мене не тільки нема назви для того, що я писати
му (взагалі назв я ніколи не вмію придумувати і підшу- 
ковую переважно тоді, коли все написано), але й нема 
нічого, над чим би я працював. Я перебуваю у болісному 
стані сумніву, сміливих задумів неможливого чи непо
сильного і недовіри до себе й разом з тим наполегливої 
внутрішньої праці. Можливо, цей стан передує періодові
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щасливої, самовпевненої праці, подібної до тієї, котру я 
недавно пережив, а можливо, я ніколи більше не напишу 
нічого. Ось чому я зовсім нічого не можу обіцяти...

1870. Лист до М. М. Страхова від 25 листопада.
П З Т  т. 61, с. 242.

Я нічого не пишу, сподіваюсь і бажаю нічого не писа
ти, особливо не друкувати; але коли б навіть з людської 
слабості я піддався знову поганій пристрасті писати і 
друкувати, то у всіх відношеннях волію друкувати кни
гою. Коли б навіть я надумав друкувати в журналі, то 
я обіцяв спершу Зареу потім Беседе 23. З  цього ви бачите, 
що я не можу бути дам корисним, і, напевне, погодитесь, 
що й ваше видання в цьому нічого не втратить.

Якщо ж ви подумаєте, чому б йому не написати так 
що-небудь для нашої газети і для Зари  і Беседьі, то я 
певний, судячи з тієї похвальної думки, котру ви вислов
люєте про моє писання, що ви здогадаєтесь, що я так 
писати не можу — такг тобто для якихось інших цілей, 
крім задоволення внутрішньої потреби.

1871. Лист до А . П. Мещерського від 22 серпня.
П З Т  т.61, с.257.

Азбука моя не дає мені спокою для іншого заняття. 
Друкування посувається черепашачою ходою і чорт 
знає, коли закінчиться, а я все додаю, скорочую і змі
нюю. Що з цього вийде, не знаю; а вклав я в нього всю 
душу.

1872. Лист до А . А . Фета від 16 березня.
П З Т , т. 61, с. 277.
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...Останнім часом, закінчивши свою азбуку, я розпо
чав писати ту велику [повість] (я не люблю називати 
романом), про яку я давно мрію [роман з епохи Петра І]. 
А коли починає находити ця дурість, як прекрасно нази
вав Пушкін, стаєш особливо чутливим до грубощів жит
тя. Уявіть собі людину, яка в цілковитій тиші й темряві 
прислухається до шарудіння і вдивляється в просвіти 
темряви, якій раптом під носом пустять смердючі вогні 
і зіграють на фальшивих трубах марш. Дуже тяжко. Те
пер я знову в тиші й темряві слухаю і дивлюся, і коли б 
я міг списати соту частку того, що я чую й бачу. Це ве
лика насолода.

1872. Лист ДО А. А . Т ОАСТОІ  від 26 Ж О В Т Н Я .
П З Т , Т.61,с. 332-333.

До речі, побажайте мені працювати. Досі не працюю. 
Обклався книгами про Петра І і його час; читаю, відмі
чаю, пориваюсь писати й не можу. Але яка епоха для 
митця. На що не поглянеш, усе задача, загадка, розгадка 
котрої можлива тільки поезією. Весь вузол російського 
життя сидить тут.

Мені навіть здається, що нічого не вийде з моїх при
готувань. Надто вже довго я приміряюсь і надто хвилю
юсь. Я не журитимуся, якщо нічого не вийде.

1872. Лист до М. М. Страхова від 12 листопада — 
17 грудня. П З Т , т. 61, с. 349.

...Усі ми дуже зайняті... Льовочка все читає історичні 
книги з часів Петра Великого і дуже цікавиться. Запи
сує різні характери, риси, побут народу і бояр, діяльність
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Петра й т. ін. Сам він не знає, що буде з його праці, але 
мені здається, що він напише знову схожу до «Війни 
і миру» поему в прозі, але з часів Петра Великого...
1872. С. А . Толстая. Лист до С. А . Бере від 19 грудня. С. А . Бере, 

«Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом». Смоленськ, 1893, с. 45.

Є у мене ще надія на родовідні книги. Не знаєте, чи 
нема чогось у цьому плані? Особливо Шереметєви та 
Апраксіни 24. З  другого боку, я дійшов до того періоду, 
коли, начитавшись описів того часу, завжди неправдивих, 
з банальної європейської, героїчної точки зору, відчу
ваєш озлоблення на цю фальш і, намагаючись розірвати 
це зачароване коло фальші, втрачаєш такий потрібний 
спокій і увагу.

1873. Лист до П. Д. Голохвастова від 24 січня.
П З Т , г. 62, с. 5.

Робота затіяна страшенно важка [ роман з епохи 
Петра І]. Підготовці, вивченню нема кінця-краю, план 
усе збільшується, а сил, відчуваю, дедалі менше. День 
здоровий, а 3 ні.

1873. Лист до А . А. Фета від ЗО січня. П З Т ,  т. 62, с. 8.

Влітку 1873 року Лев Миколайович припинив ви
вчення цієї епохи [Петра І]. Він казав, що його погляд на 
особу Петра І є діаметрально протилежний до загально
го, і вся ця епоха стала йому несимпатичною. Він твер
див, що особа і діяльність Петра І не тільки не мали 
в собі нічого великого, а, навпаки, всі якості його були 
погані...

Грудневий бунт він вивчав за кращих умов. Він кори
стувався не тільки тим, що про це надруковано, але й
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великою кількістю фамільних записок, мемуарів і листів, 
котрі довірялися йому з умовою зберегти родинні таєм
ниці. Взимку 1877— 1878 рр. він їздив до Петербурга 
оглянути Петропавловську фортецю.

С. А. Бер Су «Воспоминания о гр. А. Н. Толстом;-.
Смоленськ, 1893, с. 45—47

Майже весь робочий час цьогорічної зими я займався 
Петром, тобто викликав духів з того часу, і раптом — 
десь тиждень тому Серьожа, старший син, почав читати 
«Юрія Милославського» [роман М. М. Загоскіна] із за
хопленням. Я вважав, що рано, прочитав з ним, потім 
дружина принесла знизу «Повісті Бєлкіна» [Пушкіна], 
сподіваючись знайти що-небудь для Серьожі, але, розу
міється, побачила, що рано. Якось після роботи я взяв 
цей том Пушкіна і як завжди (здається, 7-й раз) пере
читав усього, неспроможний одірватися, і немовби зано
во читав. Але мало того, він немовби розв’язав усі мої 
сумніви. Не тільки Пушкіним колись, але нічим, здається, 
ніколи я так не захоплювався. Постріл, Єгипетські ночі, 
Капітанська дочка!!! І там є уривок «Гості збиралися на 
дачу». Я мимоволі, несамохіть, сам не розуміючи для чого 
і що буде, задумав особи і події, почав продовжувати, 
потім, розуміється, змінив, і несподівано зав’язалося так 
красиво і круто, що вийшов роман [«Анна Кареніна»], 
який я сьогодні закінчив начорно, роман дуже живий, 
гарячий і викінчений, яким я дуже задоволений і який 
буде готовий, якщо бог дасть здоров’я, за два тижні 
і який нічого спільного не має з усім тим, над чим я бився 
цілий рік. Коли я його закінчу, я його надрукую окремою 
книжкою...
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Я пишу роман («Анна Кареніна»), який не має нічого 
спільного з Петром І. Пишу вже понад місяць і начорно 
закінчив. Роман цей — саме роман, перший у моєму жит
ті, дуже взяв мене за душу, я ним захоплений весь і, 
незважаючи на це, філософські питання нинішньої весни 
дуже цікавили мене. У листі, якого я не надіслав вам, я 
писав про цей роман і про те, як він прийшов мені мимо
вільно і завдяки божественному Пушкінові, якого я ви
падково взяв до рук і з новим захватом перечитав 
усього.

1873. Лист до М. М. Страхова від 11 травня. П З Т ,  т. 62, с. 25.

Робіть, що захочете, саме в розумінні знищення всьо
го, що вам видасться зайвим, суперечливим, неясним. 
Даю вам це повноваження і дякую за здійснювану пра
цю, але, признаюсь, жалкую. Мені здається (я певне 
помилюсь), що там нема нічого зайвого. Мені багато 
коштувала ця праця, через те я і жалкую. Але ви, будь 
ласка, викреслюйте, і сміливіше. Вам я довіряю цілком 25.

1873. Лист до М. М. Страхова від 3—4 вересня.
П З Т ,  т. 62, с. 46.

...Я пишу і почав друкувати роман («Анна Карені
на»), який мені подобається, але навряд чи сподобається 
іншим, через те що надто простий.

1874. Лист до А . А . Толстої від 6 березня. П З Т ,  т. 62, с. 73.

Дуже вам вдячний, дорогий Миколо Миколайовичу, 
за вашого коротенького, але дуже радісного для мене 
листа. Я не тільки не чекав успіху, але, признаюсь, бояв
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ся цілковитого падіння своєї популярності внаслідок цьо
го роману [«Анна Кареніна»]. Щиро кажу, що це падін
ня — я готувався до нього — не дуже 6 зачепило мене
місяць тому. Я весь був поглинутий і тепер поглинутий---
шкільними справами, Новою азбукою, що друкується, 
граматикою і задачником, але тепер зовсім недавно я за
думав нову поетичну роботу, яка сильно радує, хвилює 
мене і яка, певне, буде написана, якщо бог дасть життя 
і здоров’я і для якої мені потрібна моя популярність. 
І я дуже, дуже радий, що мій роман не принизив мене. 
У великий успіх я не вірю. Знаю, як вам хочеться, щоб 
був великий успіх, і він вам увижається. Та я теж цілко
вито погоджуюсь з тими, хто не розуміє, про що тут 
ідеться. Все таке не просте (просто — це величезне 
і труднодосяжне достоїнство, якщо воно є), але низьке. 
Задум такий випадковий. І успіху великого не може і не 
повинно бути. Особливо перші глави, які зовсім слабкі. 
Крім того, ще й погано викінчене. Це я з болем бачу. 
Я надіслав уже все на 2-у книжку і 3-ю не затримаю. 
Але, наскільки мені відомо, редакція «Русского вестника» 
не друкуватиме цього року більше 3-х, і тому перерва 
буде. І я радий цьому. У мене стільки роботи, що я б 
не встиг виправити і підготувати до друку все підряд.

1875. Лист до М. М. Страхова від 16 лютого.
П З Т ,Т .  62, с. 141— 142.

Я не брав у руки пера два місяці і дуже задоволений 
своїм літом. Берусь тепер за нудну, пошлу Анну Карені- 
ну і молю бога тільки про те, щоб він мені дав сили 
зіпхнути її якомога скоріше з рук, щоб звільнити місце — 
вільний час мені дуже потрібний — не для педагогічних, 
а для інших занять, що більше захоплюють мене 26. Пе
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дагогічні заняття я люблю так само, але хочу зробити 
зусилля над собою, щоб не займатися ними.

1875. Лист до М. М. Страхова від 25 серпня.
П З Т ,  т. 62, с. 197

Всю осінь він говорив: «Мій розум спить»,— і раптом 
тиждень тому мовби щось розцвіло в ньому: він почав 
весело працювати і задоволений своїми силами і робо
тою. Сьогодні, ще не пивши кави, мовчки сів за стіл і 
писав, писав понад годину, переробляючи главу Олекс. 
Олекс, у відношенні Лідії Іванівни та приїзд Анни в Пе
тербург.

1876. С. А . Толстая. «Дневники», с. 36— 37

Учора Л. М. підійшов до столу, показав на зошит із 
своїм писанням і сказав: «Ах, швидше б закінчити цей 
роман [«Анну Кареніну»] і розпочати нове. Мені тепер 
така ясна моя думка. Щоб твір був хороший, треба люби
ти в ньому головну, провідну думку — сімейну, у «Війні 
і мирі» любив думку народну, внаслідок війни 12-го року; 
а тепер мені так ясно, що в новому творі я любитиму дум
ку російського народу в розумінні сили заполоняючої. 
І ця сила уявляється Льву Миколайовичу у вигляді по
стійного переселення росіян на нові місця на півдні Сибі
ру, на нових землях південного сходу Росії, на річці 
Білій, у Ташкенті і т. ін.27.

1877. С. А . Толстая. «Дневники», 3 березня, с. 37

...Весь ранок мені розповідав, як поволі одна по одній 
нанизуються думки для нового твору. Не можу ще ясно 
зрозуміти, що саме він писатиме,— та, здається, для
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нього самого неясно ще, але, як я розумію, основною дум
кою буде народ і сила народу, що виявляється в земле
робстві виключно. Сьогодні він мені говорив: «А це 
прислів’я, яке я прочитав учора, мені дуже подобається: 
«Один син не син, два сини — півсина, а три сини — син». 
Це для мого початку епіграф. У мене буде старик, що 
має трьох синів. Одного віддали в солдати, другий так 
собі, вдома, а третій, батьків улюбленець, навчається 
грамоти і дивується геть із мужицького побуту, що бо
ляче старому. І ось вона, сімейна драма, в душі замож
ненького мужика, для початку». Потім, здається, в того 
сина, що вивчився,— мужика почнеться конфлікт з людь
ми іншого, освіченого кола, і потім ряд подій. У другій 
частині, як каже Л. М., буде переселенець, російський 
Робінзон, який сяде на нові землі (Самарські степи) 
і почне там нове життя, з самого початку дрібних, необ
хідних, людських потреб. «Селянський побут мені особли
во важкий і цікавий, а як тільки я змальовую свій — тут 
я наче вдома»,— говорив А. М.

1877. С. А .  Толстая. «Днееники», 25 жовтня, с. 39—40. У

У мене давно бродить у голові план твору, місцем дії 
котрого має бути Оренбурзький край, а час — Перов- 
ського 28. Щойно я привіз із Москви цілу купу матеріалів 
для цього. Я сам не знаю, чи дозволяється змальовувати 
В. А. Перовського і, коли б і дозволялося, чи став би 
я змальовувати його; але все, що стосується його, для 
мене страшенно цікаве, і мушу вам сказати, що ця по
стать, як історична постать і характер, мені дуже симпа
тична. Що сказали б Ви і його рідні? Чи не дали б ви 
і його родичі мені паперів, листів? З  певністю, що ніхто, 
крім мене, їх не читатиме, що я їх поверну, не перепи-
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суючи, і нічого з них не вміщу. А  хотілося 6 глибше 
зазирнути йому в душу.

1878. Лист до А. А. Толстої від З січня.
П З Т , Г. 62, с. 371— 372.

«Зі мною діється щось схоже на те, коли я писав 
«Війну і мир»,— сказав мені щойно Лев Миколайович 
з якоюсь напівусмішкою, почасти радісною, почасти не
довірливою до слів, які він сказав.— І тоді я, збираючись 
писати про декабриста, який повернувся з Сибіру, вер
нувся спочатку до епохи бунту 14 грудня, потім до ди
тинства і молодості людей, які брали участь у цьому ділі, 
далі захопився війною 12-го року, а через те що війна 
12-го року була зв’язана з 1805 роком, то й увесь твір 
почав з того часу». Тепер Льва Миколайовича зацікавив 
час Миколи І, а головне — турецька війна 1829 року. Він 
почав вивчати цю епоху; вивчаючи її, зацікавився всту
пом Миколи Павловича на престол і бунтом 14 грудня. 
Потім він мені ще сказав: «І це у мене відбуватиметься 
на Олімпі, Микола Павлович з усім цим вищим оточен
ням, як Юпітер з богами, а там десь в Іркутську чи 
в Самарі переселяються мужики, і один з тих, що брали 
участь в історії 14 грудня, потрапляє до цих переселен
ців — і «просте життя в зіткненні з вищим». Потім він 
говорив, що подібно до того, як тло потрібне для узору, 
так і йому потрібне тло, яким і буде його теперішній 
релігійний настрій. Я запитала: «Як же це?» Він каже: 
«Коли б я знав — як, то й думати нема про що». А потім 
додав: «Ось, наприклад, дивитися на історію 14 грудня, 
нікого не осуджуючи, ні Миколи Павловича, ні змовни-. . . . . 29ків, а всіх розуміти і тільки змальовувати»

1878. С. А. Толстая. «Дневники», 8 січня, с. 41
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Я нині весь заглиблений у читання з періоду 20-х 
років і не можу вам передати тієї насолоди, яку я маю, 
уявляючи собі той час. Дивно і приємно думати, що той 
час, який я пам’ятаю,— 30-ті роки — вже історія. Так 
і бачиш, що коливання фігур на цій картині припиняється 
і все встановлюється в урочистому спокої істини і краси... 
Я почуваю себе кухарем (поганим), який прийшов на ба
гатющий ринок і, оглядаючи всі ці пропоновані йому 
овочі, м’ясо, рибу, мріє про те, який би він приготував 
обід!.. Отак і я мрію, хоч і знаю, як часто доводилося 
мріяти прекрасно, а потім псувати обіди або нічого не 
робити. Коли вже пересмажиш рябчиків, потім нічим не 
зарадиш. І готувати важко і боязно... А обмивати про
візію, розкладати — страшенно весело!

Молю бога, щоб він дозволив мені зробити хоч при
близно те, що я хочу. Справа ця для мене є такою важ
ливою, що, хоч як ви здатні розуміти все, ви не можете 
уявити, наскільки це важливо.

1878. Лист до А . А . Толстоі від 27 (?) січня.
П З Т . г. 62. с. 383-384 .

Весь час Л. М. Толстой займався читанням періоду 
Миколи Павловича і, головне, зацікавлений і навіть по
глинутий історією декабристів. Він їздив до Москви і 
привіз цілу купу книжок і іноді до сліз зворушений чи
танням цих записок.

1878. С. А. Толстая. «Дневники». 1 березня, с. 41—42.

...Л. М. цілком заглибився у своє писання [роман про 
декабристів]. У нього нерухомий, чудний погляд, він май
же не розмовляє... і про житейські діла зовсім не здатний 
думати.
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...Моє прохання до вас, щоб мені було відкрито архі
ви таємних справ часів Петра І, Анни Іоаннівни і Єлиза
вети. Я був у Москві переважно для роботи в архівах 
(тепер уже не декабристи, а 18 століття, його початок 
цікавлять мене), і мені сказали, що без височайшого 
дозволу мені не відкриють архівів таємних, а в них усе 
те, що мене цікавить: самозванці, розбійники, розкольни
ки... Як одержати дозвіл?

1879. Лист до А. А . Т о лет оі від 25 березня, 
П З Т  т. 62, с. 477

Ви кажете «кипить робота». По-перше, і не хотів би, 
щоб кипіла. Я вже це пережив; хотів би для продовження 
часу що-небудь тихо, повільно записувати. Та все не 
йде. Все читаю і все хочу зробити те, чого не дозволяє 
Прутков,— осягнути неосяжне 30.

1879. Лист до М. М. Страхова від 16— 17 квітня
П З Т ,  т. 62, с. 482.

...Декабристи мої бозна-де тепер, я про них і не зга
дую, а коли б і згадував, і писав, то тішу себе надією, 
що самий дух мій, котрим пахло б, був би нестерпний для 
тих, хто стріляє у людей для блага людства 31.

1879. Лист до А . А . Фета від 16— 17 квітня.
П З Т ,  т. 62, с. 483.

Щодо «Кареніної». Запевняю вас, що цієї гидоти для 
мене не існує і що мені досадно лише, що є люди, котрим 
це навіщось потрібне. І тому я перебуваю в становищі 
людини, у якої попросили 6 дозволу приготувати страву 
з її екскрементів.

1881 Лист до В. В. Стасова від 1 травня.
П З Т  т. 63, с. 61—62.
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...Пишу оповідання, в яких хочу висловити свої думки. 
Здавалося 6, добре, та ні, нема спокою. Торжество, бай
дужість, пристойність, звичність зла і обману давлять. 
Сиджу я все дома, вранці намагаюсь працювати — 
погано йде, годині о 2-й — 3-й іду за Москву-ріку різати 
дрова. І коли є сила й бажання піднятися, це освіжає 
мене, додає сили,— бачиш життя справжнє і хоч урив
ками в нього зануришся й освіжишся.

1881 Лист до В. І. Алексєєва від 15—ЗО листопада.
П З Т ,  т. 63, с. 81.

...Довго не міг заснути від смутку і сумнівів... Згада
лися «Записки не божевільного». Як живо я їх пере
жив — що буде?

1884. Щоденник, ЗО березня (11 квітня).
П З Т ,  Т. 49, С. 75— 76.

Спроби різних робіт, з котрих на жодній не зупи
нився.

...Намагався продовжувати статтю [«То що ж нам 
робити?»]. Не йде. Мабуть, фальшиво. Хочу почати й 
закінчити нове. Або смерть судді [«Смерть Івана Ілліча»], 
або записки не божевільного.

...Пробував писати — не йде [«То що ж нам робити?»]. 
«Смерть Івана Ілліча» дістав — добре і більше можу.

...Почав виправляти «Івана Ілліча» і добре працював. 
Мабуть, мені потрібний перепочинок од тієї роботи {«То 
що ж нам робити?»], і ця, художня, така.

1884. Щоденник з ЗО квітня до 13 травня.
П З Т ,  Т. 49, С. 84, 87, 8 8 ,  89.
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Я не втрачаю надії і страшенно хочу написати 
[Смерть] Івана Ілліча і щойно їздив і думав про нього, 
але не можу тобі виразити, наскільки я весь поринув 
тепер у цю роботу, що триває вже кілька років і нині 
наближається до завершення [«То що ж нам робити?»] 32. 
Треба для самого себе з ’ясувати те, що було неясним, 
і відкласти набік цілий ряд питань, як це сталося у мене 
з питаннями богословськими.

1885. Лист до С. А . Толстоі від 23 жовтня.
П З Т ,  т. 83, с. 523.

Я живу дуже добре, радісно — пишу. Написав п’єсу 
для народних театрів [«Влада темряви»].

1886. Лист до М. М. Страхова від 14 листопада.
П З Т ,  т. 63, с. 408.

У Коні я питав: чи. написав вій оповідати? й чп  пере
дасть мені сюжет. Чудовий сюжет, і добре було б і хо-оочеться написати .

1888. Лист до С. А . Т  о лет оі від 9 травня. П З Т ,  т. 84, с. 48.

Те, що ви мені пишете про моє писання, справедливе, 
але в справі писання є певні свої внутрішні закони, кот
рих не перейдеш: і не напишеш нічогісінько, якщо не за 
цими законами, і не втримаєшся від писання, коли треба.

1888. Лист до В. Г Черткова від 12 травня. П З Т ,  т. 86, с. 157.

Іноді хочеться все-таки писати і, уявіть собі, найча
стіше саме роман, широкий, вільний, подібний до «Анни 
Кареніної», в який без напруження входило б усе, що
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здається мені таким, що я збагнув з нової, незвичайної 
і корисної людям сторони. Чутка про повість [«Крейце- 
рова соната»] має підстави. Я вже років зо два тому 
написав начорно повість справді на тему статевого кохан
ня, але так недбало й незадовільно, що й не виправляю, 
і коли б заповзявся цією думкою, то почав би писати 
заново. Нікому так не розповідаю і так не пишу про свої 
літературні роботи і мрії, як зараз вам, тому що знаю, 
що нема людини, котра б так сердечно ставилась до цієї 
сторони мого життя, як ви.

1889. Лист до Г А . Русанова від 12 березня. П З Т  т. 64, с. 235.

Хотів писати нове, але перечитав лише всі початки 
[незакінчених творів] і зупинився на «Крейцеровій сона
ті». На тему не можу писати.

...Прокинувся рано. Довго не писалося, а потім знову 
писав «Крейцерову сонату». По обіді читав її Урусову... 
Урусову дуже подобається. Та й правда, що по-новому 
і сильно.

1889. Щоденник, 3, 6 квітня. П З Т  т. 50, с. 61—62.

Я дуже дорожив вашою думкою і одержав присуд 
набагато поблажливіший, ніж сподівався. В художньому 
відношенні я знаю, це писання [«Крейцерова соната»] 
нижче від усякої критики: воно робилося двома заходами, 
і обидва заходи незгідні між собою, і через це потвор
ність, яку ви чули. Але все-таки залишаю, як було, і не 
шкодую: не через лінощі, але не можу виправляти: не 
шкодую ж тому, що добре знаю, що те, що написане там, 
не тільки небезкорисне, а напевне дуже корисне людям
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і нове почасти. Якщо писати художнє, чого не зарікаюсь, 
то треба спочатку й одразу.

1890. Лист до М. М. Страхова від 17 листопада.
П З Т ,  т. 64, с. 334.

Вранці несподівано почав писати Коневську повість 
[«Воскресіння»] і, здається, непогано.

...У ці дні пробував писати Коневську повість. Трохи 
виправив, але вперед не пішов. Увесь час були репетиції 
[«Плодів освіти»], спектакль, метушня, сила-силенна лю
ду, і весь час мені соромно. П’єса, можливо, непогана, але 
все-таки, соромно.

1889. Щоденник, 27, 29, ЗО, 31 грудня.
П З Т ,  т. 50, с. 194, 196.

...Усе придумував подробиці до комедії [«Плоди осві
ти»] — непогані.

...Два дні возився з комедією — все вписував те, що 
спадало на думку.

Надзвичайно захоплений художнім.
1890. Щоденник, 4 і 10 січня. П З Т ,  т. 51, с. 9.

Гуляючи, дуже багато думав про Коневську повість 
[«Воскресіння»]. Ясно все і прекрасно.

— 1. Він не хотів володіти нею, але зробив це тому, 
що так треба,— йому здається. Вона чарівна в його уяві. 
Він усміхається, і йому хочеться плакати. 2. Поїздка в 
церкву, темрява, біле плаття, поцілунок. 3. Стара поко
ївка бере гроші, але дивиться сумно. 4. Стара покоївка 
фаталістка, Катюша одинока. 5. Вона, побачивши його 
при проїзді, хоче під поїзд, але сідає і чує дитя під
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серцем. 6. Він питає в тітки, де вона. У пана за покоївку. 
Погано живе, в любовних стосунках з лакеєм. І їй не мож
на не бути в любовних стосунках: у ній збуджена статева 
чуттєвість. 7. Він хвилюється й питає: «І ви прогнали? 
І дуже вона плакала? І я винен? і т. д.» 8. Пробував 
ambition * — гидко, не по характеру, закордон — Па
риж — розпуста — гидко. Лишились читання, вишука
ність, мисливство, карти, приклади. Волосся сивіє — 
журба.

...Писав Коневську повість [«Воскресіння»] непогано.
1890. Щоденник, 11, 16 лютого. П З Т ,  т. 51, с. 17, 19.

Почав «Отця Сергія» і вдумався в нього. Найцікаві
ше — психологічні стадії, які він проходить.

1890. Щоденник, 8 червня. П З Т  т. 51, с. 47

...Хочу писати Коневську [«Воскресіння»]. Спробував 
писати — не пішло... Трохи пописав Коневську. Вона не 
приваблює мене. Повиправляв коректури комедії [«Пло
ди освіти»].

...Трохи писав [«Воскресіння»]. Потрібні були мате
ріали і обміркувати.

Уяснив собі зовнішню форму Коневського оповідання 
[«Воскресіння»]. С лід  почати з  зас іданн я .  І  тут-таки ю р и 
д и ч н а  олжа і потреба його правдивості.

1890. Щоденник, 12, 14, 17, 22 червня. П З Т ,  т. 51, с. 49—52.

* Честолюбство.
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З  великою цікавістю думаю про статтю про непро
тивлення. Все стає зрозумілим. Хочеться теж вільне 
художнє. Але не дозволяю собі, доки не закінчу цього.

1890. Щоденник, 19 листопада. П З Т  т. 51, с. 108.

Хочеться писати художнє.
1890. Щоденник, 26 грудня. П З Т ,  т. 51, с. 115.

Який би я був щасливий, коли б записав завтра, що 
почав велику художню роботу.— Так, почати тепер і на
писати роман мало б такий смисл. Перші, попередні мої 
романи були поза свідомою творчістю. З  «Анни Каре- 
ніної», здається, понад 10 років, я розчленовував, розді
ляв, аналізував; тепер я знаю, що є що, і можу все 
змішати знову й працювати в усьому змішаному.

1891 Щоденник, 26 січня. П З Т  т. 52, с. 6.

Він {Толстой] казав Тані [дочці], що задумує худож
ній і великий твір [«Воскресіння»]. Те ж саме він під
твердив і Стаховичу.

1891. С. А . Толстая . «Дневники», 4 лютого, с. 4.

...Сюжет — враження та історія людини, яка була 
в золотій роті і потрапила в сад вартовим біля панського 
будинку, де бачить зблизька панське життя і навіть бере 
в ньому участь 34.

1891 Щ о д е н н и к ,  31 л и п н я .  П З Т .  т. 52 ,  с. 47 .
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...Прочитав «Отця Сергія» і, на диво, непогано, як є. 
Почав виправляти початок, але не пішло.

1891 Щоденник, 25 вересня. П З Т ,  т. 52, с. 55.

Писати нічого не почав. У статті про мистецтво — 
пописав і заплутався. І тепер думки більше зайняті ху
дожнім, а саме [оповідання]: «Хто правий». Діти багатих 
серед голодуючих. Дуже мені подобається. Але не пишу. 
Третій день кошу і з великою радістю.

1893. Лист до В. Г Черткова від 1 липня.
П З Т ,  т. 87, с. 208.

...Ясно сяйнула мисль повісті, в якій вивести б двох 
чоловіків: одного — розпусного, який ганебно пустився 
берега й заплутався лише через добрість, другого — зовні 
чистого, поважного, шанованого через холодність, не че
рез любов 35.

...Праця Тулона [«Християнство і патріотизм»] іде 
так само погано. Багато є кінців середніх, але нема 
справжнього сильного.— Можливо, через те, що початок 
легковажний. Для мене й далі серйозне і значуще.

1894. Щоденник, 9 лютою. П З Т  т. 52, с. 111—112.

Уранці в ліжку... обміркував дуже яскраве художнє• • • • « - >  36оповідання про хазяїна і наймита .
...Увечері сів писати і написав оповідання про заме

тіль [«Хазяїн і наймит»].
18 9 4 .  Щ о д е н н и к ,  6, 14 в е р ес н я .  П З Т ,  т. 52 ,  с. 137,  141.
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...Працював над «Хазяїном і наймитом». Стало непо
гано по художності, але за змістом ще слабко.

1895. Щоденник, 3 січня. П З Т ,  т. 53, с. 3.

Позавчора увечері читав своє оповідання {«Хазяїн 
і наймит»]. Недобре. Нема характеру ні того ні того. 
Тепер знаю, що зробити.

1895. Щоденник, 6 січня. П З Т ,  т. 53, с. 3.

Письменництво, особливо художнє, просто морально 
шкідливе мені. І я, коли писав «Хазяїна і наймита», 
піддавався бажанню слави. І ті похвали й успіх служать 
вірним показником того, що це було погане діло.

1895. Щоденник, 18 березня. П З Т , т. 53, с. 13.

Оскільки я не чую всіх осудів, я чую самі похвали за 
«Хазяїна і наймита», то мені уявляється великий шум 
і згадується анекдот про проповідника, який на вибух 
оплесків, що вкрили його фразу, спинився і спитав: може, 
я сказав якусь дурницю? Я почуваю те саме і знаю, що 
я зробив дурницю, захопившись художньою обробкою 
пустого оповідання. А сама думка не ясна й вимучена — 
не проста. Оповідання погане. І я хотів би написати на 
нього анонімну критику, якби був вільний час і це не 
було б турботою про те, що не варте того.

...Те, що мої твори продавалися ці останні 10 років, 
було найтяжчою для мене справою в житті.

1895 .  Щ о д е н н и к ,  21  б е р е зн я .  П З Т  т. 53, с. 14, 16.
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За цей час був у суді 37. Жахливо. Не сподівався на 
такі неймовірні дурниці.

...Ішов біля Олександрівського саду й несподівано 
з надзвичайною ясністю і захватом уявив собі роман — 
як наш брат освічений утік з переселенцями від дружини 
і викрав з годувальницею сина. Жив чистим, трудовим 
життям і там виховав його. І як син поїхав до матері, яка 
виписала його і яка без угаву живе розкішним, розпут
ним, панським життям. Напрочуд гарно міг би написати. 
В кожному разі так здалося.

1895. Щоденник, 14 квітня. П З Т ,  т. 53, с. 23.

О як чудово може вийти Коневська. Як я інколи ду
маю про неї. У ній будуть дві межі істинної любові 
навпіл з олживою...

Дещо прояснилося для Коневської повісті... Сьогодні 
розпочав був писати спочатку Коневську, але не пішло.

...Обміркував середовище, в якому живе Нехлюдов: 
няня, майже наречена і мати, яка щойно померла.— Це 
дуже пожвавило його і весь початок...

...Останні дні писав «Воскресіння». І воно дедалі 
більш захоплює мене і дедалі більш усвідомлюється.

1895. Щоденник, 4, 13, 15, 28 червня.
П З Т ,  т. 53, с. 3 5 - 4 4 .

За ці дні було те, що разів зо два добре писалося. 
І я можу сказати, що підмальовування Коневської закін
чено.

1 8 9 5 .  Щ о д е н н и к ,  4 л и п н я .  П З Т , т. 53 ,  с. 45 .
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Пишу художнє («Воскресіння»]. І совісно, і разом 
з тим гадаю, що, можливо, це буде на користь людям.

1895. Лист до Л. Ф. АнненковоІ від 19 серпня.
П З Т ,  т. 68, с. 141-142 .

Не перестаючи працював над своєю повістю [«Воскре
сіння»]. І гадаю, що не варто було витрачати на неї час. 
Вельми вона остогидла мені останнім часом. Тим більше, 
коли я стою однією ногою в ямі, багато з ’являється, га
даю, серйозніших і потрібніших людям думок. Але роз
почато і хочеться завершити, а час іде.

1895. Лист до Л. Л. Толстою від 4 вересня.
П З Т  т. 68, с. 158.

Брався за Воскресіння і переконався, що все це гид
ко, що центр ваги не там, де має бути, що земельне пи
тання розважає, ослаблює його і само вийде слабо. Ма
буть, кину. А як і писатиму, то почну все спочатку.

1895. Щоденник, 24 жовтня. П З Т ,  т. 53, с. 62.

Якраз починаю сьогодні тим, що закінчив два дні 
тому. Жити залишається мало, а сказати дуже хочеться 
так багато: хочу сказати і про те, у що ми можемо, муси
мо, не можемо не вірити, і про жорстокість обману, якому 
піддають самі себе люди — обман економічний, політич
ний, релігійний, і про спокусу одурманення себе — вином 
і таким, здається, невинним тютюном, і про шлюб, і про 
виховання. І про страхіття самодержавства. Все назріло, 
і хочеться сказати. Так що ніколи виробляти ті художні 
дурниці, які я почав був робити в Воскресінні.

1 895 .  Щ о д е н н и к ,  2 8  жовтня. П З Т ,  т. 53 ,  с. 67 .
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Зараз ходив гуляти і ясно зрозумів, чому в мене 
не йде «Воскресіння». Фальшивий початок. Я зрозумів 
це, обмірковуючи оповідання «Про дітей» — Хто пра
вий; я зрозумів, що слід починати з життя селян, що 
вони предмет, вони позитивне, а те тінь, те негативне. 
Те ж саме зрозумів і про «Воскресіння». Слід почати 
з нього. Зараз хочу почати...

Трохи писав ці два дні нове «Воскресіння». Соромно 
згадувати, як пошло я почав з нього. Досі радію, думаю
чи про цю роботу так, як почав.

...Писав «Воскресіння» мало. Не розчарувався, але 
тому, що слабий.

1895. Щоденник, 5, 7, 9 листопада. П З Т ,  т. 53, с. 69—70.

Л. М. нездужає. Розмовляв з [С. М.] Язиковим [який 
служить у суді] про передбачуване відвідання в’язниці. 
Зауважив, що письменник нічого не повинен вигадувати, 
а все писати на підставі власного досвіду.

1896. С. І. Танеев. Щоденник, 14 березня. «История 
русской музыки в исследованиях и материалах», 

за ред. проф. К. А . Кузнецова, т. I, с. 190.

Окрім двох розпочатих художніх творів [«Воскресін- 
ня», «І світло в темряві світить»], які, гадаю, можуть 
і повинні, якщо вдадуться, справляти великий і хороший 
вплив, але над якими я працюю лише зрідка, хочу пере
довсім зробити короткий, зрозумілий, приступний для 
простої людини й дитини виклад віри. Почав у формі 
катехізису, переробляв багато разів і тепер обмірковую 
й пишу без запитань і відповідей. Зайнятий цим передо
всім уже другий рік і вважаю це справою першочергової
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ваги. Ладен нічого не писати після й помер би спокійно, 
коли б удалось зробити це хоч близько до того, що уяв
ляється.
1896. Лист до Д. А . Хілкова від 20 березня. П З Т  т. 69, с. 71.

Одного разу вийшов за Заказ увечері і заплакав од 
вдячної радості — за життя. Дуже яскраво уявляються 
картини з життя Самарського: степ, боротьба кочівни
цького патріархального з хліборобським культурним. 
Дуже вабить. Коневська [«Воскресіння»] не в мені заро
дилась. Тому так туго.

1896. Щоденник, 19 червня. П З Т ,  т. 53, с. 99.

Учора йду передвоєнним чорноземним паром. Скільки 
сягне око, нічого, крім чорної землі — жодної зеленої 
травинки. І ось край курної, сірої дороги кущ татарнику 
[реп’ях], три паросточки; один зламаний, і біла, забруд
нена квітка висить; другий зламаний і заляпаний грязю
кою, чорний, стебло надламане і забруднене; третій па
росток стирчить убік, теж чорний од пороху, але все ще 
живий і в середині червоніє. Нагадав Хаджі-Мурата 38. 
Хочеться написати. Відстоює життя до останнього, і один 
серед усього поля, хоч якось, та відстояв його.

1896. Щоденник, 19 липня. П З Т ,  т. 53, с. 99—100.

Написав про Хаджі-Мурата дуже погано, начорно. 
...Згадував два прекрасні сюжети для повістей: само

губство старика Персіянинова і підміна дитини у вихов
ному будинку 39.

1896. Щоденник, 14 вересня. ПЗТ, т. 53, с. 106— 107.
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Лев Миколайович знову взявся за «Хаджі-Мурата», 
читаючи багато матеріалів для цієї повісті, вивчаючи по 
книжках і природу Кавказу. Прочитав і славнозвісну на 
свій час книжку «Полон у Шаміля».

1896. С. А. Толстая. «Моя жизнь». Цит. за П З Т  т. 35, с. 587

Почав перечитувати «Воскресіння» і, дійшовши до 
його [Нехлюдова] рішення одружитися, з огидою кинув. 
Усе невірно вигадано, слабко. Важко виправляти зіпсо
ване. Для того щоб виправити, треба: 1) навперемінно 
змальовувати її [Катюші] і його [Нехлюдова] почуття 
і життя. І позитивно і серйозно її, і негативно і з посміш
кою його. Навряд чи закінчу. Вельми все зіпсовано.

...(До записок божевільного або до драми) («І світло 
в темряві світить»]. Відчай од безумства і злигоднів жит
тя. Порятунок од цього відчаю у визнанні бога і синов- 
ності своєї йому.

1897. Щоденник, 5 січня. П З Т ,  т. 53, с. 129.

Учора думав дуже добре про Хаджі-Мурата — про 
те, що в ньому, головне, треба передати обман віри.

...Майже місяць не писав (20 днів) і погано прожив 
цей час — тому, що мало працював. Усе писав про ми
стецтво — заплутався останніми днями. І тепер два дні 
не писав... Сьогодні добре писав «Про мистецтво».

1897. Щоденник, 4, 9 квітня. П З Т , т. 53, с. 143—145.

Я виправляю тепер «Воскресіння». Проходжу по 
ньому вдруге, багато змінюю, і мені здається, що це буде 
непоганий твір. Принаймні робота над ним мене радує.
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Твір настільки готовий, що можу посилати зошитами для 
перекладу.

1898. Лист до В. Г Черткова від 29... ЗО серпня.
П З Т ,  Т. 88, С. 118.

Він {М. А. Стахович] привіз назад з Орла Льва 
Миколайовича, який їздив туди подивитись в’язницю для 
своєї повісті... Л. М. заглиблений у роботу, все опрацьо
вує «Воскресіння» і надіслав перекладати за кордон 
кілька глав. Сьогодні він усе бесідував з мандрівцем, 
якого вислано за страйки і який сидів в острозі чотири 
місяці. Л. М. так і впився в його розповіді.

1898. С. А. Толстая. «Дневники», 28 вересня, с. 85.

Я був дуже радий можливості зайнятися своєю ху
дожньою діяльністю, працюючи над «Воскресінням», 
і тішу себе тим, що робота набуває важливішого зна
чення, а по суті, віддаюсь улюбленій справі, мов п’яниця, 
і працюю з таким захопленням, що цілком поглинутий 
роботою.

1898. Лист до П. А . Биланже від 21 жовтня.
П З Т ,  т. 11, с. 474—475.

Справ дуже багато, але я цілком поглинутий «Воскре
сінням», бережу воду і пускаю тільки на «Воскресіння». 
Здається, буде непогано. Люди хвалять, але я не вірю.

1898. Щоденник, 2 листопада. ПЗТ, т. 53, с. 211
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Він [Толстой] каже, що з часу «Війни і миру» не був 
у такому художньому настрої й дуже задоволений своєю 
роботою над «Воскресінням».

1898. С. А . Толстая. «Дневники», 14 листопада, с. 93.

Я тепер рішуче не можу нічим іншим займатися, крім 
як «Воскресінням». Як ядро, що наближається до землі 
дедалі швидше, так у мене тепер, коли майже кінець, я 
не можу ні про що, ні, не не можу — можу й навіть ду
маю, але не хочеться ні про що інше думати, як тільки 
про це. Щойно одержав коректури до 70-ї глави, й дуже 
мені не сподобались деякі місця.

1898. Лист до В. Г Черткова від 12 грудня.
П З Т  Т.  88, С. 145.

На початку літа 1899 року Лев Миколайович Толстой 
у білій широкій сорочці, підперезаній паском, у широких 
синіх сільського ткання шароварах, в личаках і жовтому, 
з широкими полями солом’яному брилі, приїхав верхи 
на низенькій конячці в Тульську в’язницю...

Лев Миколайович... сказав, що він хотів би ознайоми
тись з порядком побачення ув’язнених з відвідувачами.

Я відповів Льву Миколайовичу, що побачення бува
ють по неділях з 10 години ранку до 4-ої години дня, 
і якщо він хоче, то може звернутися до губернатора за 
дозволом оглянути всю в’язницю, а коли хоче, то я осо
бисто доповім про його бажання губернатору і одержу 
дозвіл на допуск його для огляду в’язниці.

Лев Миколайович, трохи задумавшись, сказав: «Сум
ніваюсь»,— а потім спитав: «А чи нема серед тих, що 
тут служать, когось, хто завжди присутній на побачен
нях?». І, діставши ствердну відповідь, попросив мене
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якогось святкового дня прислати до нього в Ясну Поля
ну старого, досвідченого наглядача.

Я за кілька днів послав до нього старого наглядача 
Івана Петровича Висоцького, який завжди був присут
ній на побаченнях.

Висоцький пробув у Ясній Поляні дві доби і, повер
нувшись, доповів мені, що Лев Миколайович докладно 
розпитував його про кімнату побачень і про побачення 
ув’язнених і дякує за присилку його.

Згодом, читаючи «Воскресіння», я упізнав кімнату 
побачень Тульської в’язниці.

С. И. Бродовский, «Из воспоминаний начальника Тульской 
тюрьмы». 36. «Толстой и о Толстом», вип. 3. М., 1927, с. 53—54.

Захотів написати драму Труп [«Живий труп»], наки
дав конспект.

1900. Щоденник, 27 січня. П З Т ,  т. 54, с. 10.

Лев Миколайович ходив «під Дівоче» в балаган і по
тім у якийсь брудний трактир, де особливо багато пи
яцтва й розгулу,— для спостережень 40.

1900. А . Гольденвейзер, «Вблизи Толстого», т. Т  
Запис від 18 лютого, с. 28.

Зараз вечір. Серьожа грає, і я почуваю себе чомусь 
до сліз розчуленим, і хочеться поезії. Але не можу в такі 
хвилини писати. Живу не дуже погано, все роблю ту саму 
роботу [стаття «Рабство нашого часу»], що загородила 
мені художню, і скучаю по художній. Дуже проситься.

19 0 0 .  Щ о д е н н и к ,  6 квітня. П З Т ,  т. 54 ,  с. 20 .
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Весь час був зайнятий двома статтями («Рабство на
шого часу», «Патріотизм і уряд»]. І хочеться вірити, що 
закінчив... Мало думав поза роботою. Робота все погли
нала.

Думаю про селянський роман 41.
1900. Щоденник, 2, 5 травня. П З Т , т. 54, с. 24, 26.

Весь час не переставав і старанно писав «Рабство 
нашого часу». Багато додав нового й такого, що прояс
нює. Страшенно хочеться писати художнє, і не драма
тичне, а епічне — продовження «Воскресіння»: селянське 
життя Нехлюдова.

1900. Щоденник, 23 червня. П З Т  т. 54, с. 21

Сьогодні написав сцену в «Труп» («Живий труп»]... 
Писав «Труп» — закінчив. І втягуюсь все далі й далі.

...Писав драму («Живий труп»] і незадоволений нею 
зовсім. Нема відчуття, що це — діло боже, хоч і багато 
що виправлено: дійові особи змінилися... Тепер дедалі 
ясніше уявляється викриття невір’я і розбійницького 
царства. Це треба писати.

1900. Щоденник, 7, 15, 21 серпня. П З Т ,  т. 54, с. 32—35.

Хочу балуватись, тобто писати художнє, але совісно. 
Багато потрібно важливого... Поширилася чутка, що я 
написав драму («Живий труп»), а я тільки накидав.

1900. Лист до М. Л. Оболенської від 15 жовтня.
П З Т  т. 72, с. 487
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Перечитав усі варіанти повісті [«Хаджі-Мурат»], все, 
що було написане раніше, і все, написане тепер. Вів, вів 
і заплутався... і не знаю, що краще: чи те, що було напи
сано раніше, чи те, що написав зараз. Раніше повість була 
написана мовби автобіографія, тепер написана об’єктивно. 
І та й та мають свої переваги.

1902. Слова Толстого, записані X . М. Абрикосовим 
( початок серпня). Див.: П З Т ,  т. 35, с. 599.

Лев Миколайович одержав книжки [про Миколу І] 
і дуже вам дякує. Пише він свого «Хаджі-Мурата» з ве
ликою енергією і старанністю.

1902. С. А . Толстая. Лист до В. В. Стасова від 6 вересня.
Див.: П З Т ,  т. 35, с. 607.

Я пишу не біографію Миколи, але кілька сцен з його 
життя мені потрібні в моїй повісті «Хаджі-Мурат». 
А оскільки я люблю писати тільки те, що я добре розу
мію, ayant, так би мовити, les coudées franches *, то мені 
треба досконало, наскільки можу, оволодіти ключем до 
його характеру. Саме для цього я збираю, читаю все, що 
стосується його життя і характеру. Те, що ви надіслали, 
мені дуже цінне, але ще потрібніше було б те, що ви 
віддали Шільдеру. Я сподіваюсь дістати це в Шубин- 
ського, який одержав папери Шільдера. Мені потрібні 
саме подробиці щоденного життя, те, що називається 
la petite histoire**: історія його інтриг, які зав’язувалися 
в маскараді, його ставлення до Нелідової і ставлення до

* 3  вільними руками.
** Історія приватного життя.
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нього його дружини. Записки Мандта, якщо вам не важ
ко, теж, будьте ласкаві, надішліть 42.

1903. Лист до А .  А . Т  о лет о\ від 26 січня. П З Т ,  т. 74, с. 24.

Написав в один день Дочка та батько [«Після балу»]. 
Непогано. Казки закінчив.

...Тільки сьогодні закінчив казки і не три, а дві. Неза- 
доволений. Зате «А ви кажете» непогано 43.

1903. Щоденник, 9, 20 серпня. П З Т , т. 54, с. 189.

Я  все зайнятий Шекспіром, і соромно мені й досадно 
мені, а не можу залишити 44.
1903. Лист до Л. Л. Толстого від 27 жовтня. П З Т ,  т. 74, с. 217

П’ять тижнів не писав [щоденника]. Весь час був 
зайнятий Шекспіром {«Про Шекспіра та про драму»], 
який усе розростався, здається, прийшов до кінця.

...Усе копаюсь з передмовами і до Шекспіра [«Про 
Шекспіра та про драму»] і до Гаррісона45. Майже за
кінчив.

1903. Щоденник, 14, 24 листопада. П З Т ,  т. 54, с. 193, 196.

Здоров’я добре, але нема сил працювати, хоч багато 
що обдумав.

Хочеться написати: 1) народне оповідання про анге
ла, який убив дитя; 2) про мужика, який не ходив до 
церкви; і 3) про розкольника у в’язниці і революціонера; 
4) свій психічний, безглуздий, слабкий стан; 5) що ти, 
Ісусе, сину божий, прийшов мучити нас 46.

1903. Щоденник, ЗО грудня. П ЗТ, т. 54, с. 203.
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Хотілось би одержати деякі записки декабристів, на
друковані за кордоном, а саме: Трубецького, Смоленсько
го, Якушкіна і взагалі тих, що не були видані в Росії47. 
Якщо ж будуть бодай найменші труднощі, не надсилайте. 
Je crains d'abuser *.
1904. Лист до В. В. Стасова від 22 квітня. П З Т ,  т. 75, с. 86.

Я зараз зовсім залишив Шекспіра [«Про Шекспіра 
та про драму»] і зайнятий іншим. Щойно закінчив статтю 
про війну [«Одумайтесь!»] і зайнятий Миколою І і вза
галі деспотизмом, психологією деспотизму, яку хотілося б 
художньо змалювати у зв’язку з декабристами.

1904. Лист до В. В. Стасова від 8 травня. П З Т ,  т. 75, с. 103.

Декабристи, більш ніж будь-коли, цікавлять мене 
і викликають у мене подив і замилування.

1904. Лист до Г М. Волконського від 1 липня.
П З Т ,  т. 75, с. 134.

Мені хороше. Працюю дуже радісно над календарем, 
що розростається в круг щоденного читання. Яке багат
ство мудрості і добра заразливого розсипано по книжках 
усіх народів і часів і забуто, ігнорується нами, заклопо
таними читаннями Суворіних, російських і іноземних 
і всяких quasi художників і мислителів 48.

1904. Лист до П. І. Бірюкова від 20 вересня.
П З Т ,  т. 75, с. 166.

* Боюсь зловживати.
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...І повідомив... 28 тем задуманих ним оповідань.
— Ось якими мріями я займаюсь,— сказав Лев Ми

колайович...
1905. Д. П. Маковицкий, «Яснополянские записки», 

вип. 2-й. Запис від 6 лютого, с. ЗО.

...Читав з помітками Олександра І. Надто вже слаба 
і плутана істота. Не знаю, чи візьмусь за роботу про 
нього.

...Нічого не писав. Федір Кузьмич дедалі більше за
хоплює. Читав Павла. Який предмет! Чудовий!!! 49

1905. Щоденник, 21 вересня. П З Т ,  т. 55, с. 163.

Одержав... коректуру «Божеського і людського». Бо
юсь, що поставлю цим вас у скрутне становище, але, 
почавши перечитувати «Божеське і людське», жахнувся 
того, що основна частина, передсмертні години Світло- 
губа, відворотно погана. Спасибі, що прислали мені. На
друкувати таке не тільки було б ганебно, але шкода про
пустити нагоду сказати стільки багато потрібного. Я по
стараюсь і маю намір це зробити.

1905. Лист до В. Г Черткова від 18 жовтня.
П З Т ,  т. 88, с. 25.

Ви, мабуть, уже одержали давно, любий друже, мого 
листа, в якому я вибачався, що затримав коректури «Бо
жеського і людського», оскільки вважаю це оповідання 
ще й дуже слабким, головне, таким, у якому можна і тре
ба було сказати дещо хороше. Я спробував це зробити,
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і тепер оповідання переписується і негайно буде наді
слане.

1905. Лист до В. Г Черткова від 4 листопада.
П З Т ,  т. 89, с. 26.

Розпочав Олександра І, та переключився на « Три  
неправди». Не вийшло... Дуже хочеться писати Олек
сандра І. Читав Павла і декабристів. Дуже яскраво уяв
ляю 50.

1905. Щоденник, 22 листопада. П З Т ,  т. 55, с. 170.

Читав учора й сьогодні Максимова «Сибір і каторга». 
Пречудові сюжети: 1) піднощика в корчмі, покараного 
батогом, щоб приховати сором купецької доньки; 2) чу
довий сюжет: «Паломник»51,

...Учора й позавчора писав з Максимова52. Початок 
непогано. Кінець препогано.

1906. Щоденник, 18, 22 січня. П З Т ,  т. 55, с. 182.

На цю тему хотів би написати оповідання сон: Чоло
вік бачить, як після смерті його судять і на терезах зва
жують його діла. Він сподівається, що принесуть і покла
дуть його працю для народу, добродійність, його науко
ві праці, його родинні чесноти, їх несуть, і все це нічогі
сінько не важить; інше викликає зворотну дію: терези 
підіймаються. Для слави людської. Аж ось несуть те, що 
він забув: як він заглушив у собі досаду під час супереч
ки, підняв іграшку дівчинці... (придумати треба кра
ще),— все те, чого люди не знали, не цінували. Можна 
ще зіставити двох юродивих: одного, визнаного юроди
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вим, професійного, і другого, про мимовільне юродство 
якого ніхто не знає. І як перший не угодний, а тільки 
другий угодний богу.

...Хотів би написати оповідання про те, як політичний 
діяч, після 20, ЗО років праці в одному напрямі, досяг
нувши своєї мети, раптом спохватився, що в нього є ду
ша, якій слід було б служити і яку він занедбав, і вона 
зсохлась, загрубіла, і не відгукується, і не дає, і не спри
ймає радощів.— (Він захворів або у в’язниці).

1906. Щоденник, 2 квітня. П З Т ,  т. 55, с. 213, 216.

Розпочав був оповідання про священика {«Отець Ва- 
силій»]. Чудовий сюжет, але почав надто сміливо, доклад
но. Не готовий ще, а дуже хотілося б написати. Філософ
ське, метафізично-релігійне питання змушує й вимагає 
яснішого виразу. І здається, що сьогодні коли не знайшов 
вирішення, то значно наблизився до нього.

1906. Щоденник, ЗО вересня. П З Т ,  т. 55, с. 248.

Думаю про психологічний нарис політики, про худож
нє змалювання.

1907. Записна книжка, 17 квітня. П З Т ,  т. 56, с. 191.

Коли б я не був однією ногою в домовині, я б напи
сав роман або драму з двома особами — однією, що роз
рубує гордіїв вузол своїх гріхів одним помахом, і другою, 
яка зносить своє становище, не змінюючи його, а змінюю
чи лише свій внутрішній душевний стан, і який нещас
ливий перший і який щасливий другий.

1908 .  Лист до Є. І . П о п о в а  в ід  17 с ічня .  П З Т , т. 78 ,  с. 29 .
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Хочеться писати художнє, і намічається, але боюсь, 
що не матиму сил.

...Все «Круг» [«Круг читання»] пишу. Не зовсім доб
ре. Але може бути корисним. Дещо художнє і важливе 
напрошується.

1908. Щоденник, З, 28 вересня. П З Т ,  т. 56, с. 150, 151

Художнє хочеться, але не починаю, бо нема такого, 
щоб приспічило, такого, чого не можу не писати, так 
само, як женитися тільки тоді, коли не можу не жени
тися.

...Думаю про художнє, і немовби народжується.
1908. Щоденник, 6, 14 грудня. П З Т , т. 56, с. 162, 163.

Вчора ще зрозумів грубу помилку, почавши змальо
вувати персонаж нелюбимий.

...Дедалі частіше думаю про оповідання [«Ієромонах 
Іліодор»], але зараз ранок, сиджу за столом, приміряюсь 
і відчуваю, що буду вигадувати. А  як треба, як треба 
написати, і, слава богу, треба, визнаю потрібним не для 
себе.

Учора здалося, що можу писати художнє. Але не те. 
Нема охоти. Сьогодні зовсім не можу.

...Учора писав охоче, але погано [оповідання «Павло 
Кудряш»]. Не варте того, щоб робити зусилля. Сьогодні 
зовсім нема охоти і вчорашнє здається слабким, просто 
поганим.

1909. Щоденник, 1, 3, 6, 10 січня. П З Т ,  т. 57, с. З—7

...Оповідання Страхова збудили в мене бажання ху
дожньої роботи; але бажання справжнє, не таке, як ко
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лись,— з певною метою, а без будь-якої мети або, скорі
ше, з метою невидимою, недоступною мені: заглянути 
в душу людську. І дуже хочеться. Слабий 53.

...Позавчора почав писати художнє [«Нема в світі 
винуватих»] і чималенько написав, але погано і не пере
писував. Однак не розчарувався й хочу і знаю, як випра
вити.

1909. Щоденник, 23, 26 квітня. П З Т ,  т. 57, с. 52—53.

...Я спитав у Льва Миколайовича: — Ви не думали 
останнім часом писати що-небудь художнє?

— Ні, дуже навіть думав. І здається, міг би висвіт
лити багато що з нової сторони. Не з точки зору повчан
ня, а якось останнім часом я особливо усвідомив великі 
лінії характерів, не те, що Плюшкін і Собакевич,— це 
переважно зовнішні дрібні підрозділи,— а якось я усві
домив цілі категорії характерів. Як у шахи кожна фігура 
має свої, тільки їй властиві, способи ходів, так я усвідо
мив таких вісім чи десять розмаїтих людських харак
терів.

1909. А .  Гольденвейзер. «Вблизи Толстою», 
т. 1. Запис від 23 серпня, с. 306.

Починаю дедалі частіше думати про художню працю 
трьох поколінь. Дуже було б добре 54.

...Ох, добре було б художній опис не для себе, а для 
служіння... Записав розмову з селянами [«Проїжджий 
і селянин»].

1909. Щоденник. 26 серпня, 4 ,11 вересня.
П З Т ,  т. 57, с. 125, 131, 137.
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Дедалі більше хочеться художньої роботи, але сьогод
ні розумово млявий.

1909. Щоденник, 15 жовтня. П З Т ,  т. 57, с. 152.

...Почав писати «Записки священика». Могло б бути 
дуже добре. Можливо, що й напишу. Хотів би це 
і «Записки лакея»... Так, хочеться художньої роботи. 
Можна про все сказати, облегшити себе, нікого не осу
джуючи.

1909. Щоденник, 21 жовтня. П З Т , т. 57, с. 155, 156.

...Л. М. згадав про свою нову, недописану п’єсу [«Від 
неї всі якості»].

— Це — як два мужики,— сказав він.— Один запро
шує другого купатися, а той відповідає: «Та я вже одку- 
пався». Ось так і я одкупався. Все скинув, роздягся, 
тільки у воду залізти не можу.

1910. В. Ф. Булгаков, «Лев Толстой в последний год 
его жизни». Запис від 11 квітня, с. 137.

Художнього не можу, як не можу іграшками гратися.
1910. Записна книжка. Запис від 5 вересня.

П З Т ,  т. 58, с. 218.

Нічого не записав, але вночі дуже добре, ясно думав 
про те, яким могло б хорошим бути художнє змалюван
ня життя багатих і чиновних класів і серед тих і тих, 
хоч би по одній духовно живій людині. Можна було б 
і жінку й чоловіка. О, як добре могло б бути. І як це
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тягне мене до себе. Яка могла б бути велика річ. І от 
іменно задумую без будь-якої мислі про наслідки, які 
й мають бути в кожному справжньому ділі, а також і 
в справжньому художньому. О, як могло б бути добре. 
Вчора читання Мопассанового оповідання [«Сім’я»] на
вело мене на бажання зобразити пошлість життя, як я 
її знаю, а вночі спало на думку вмістити серед цієї пош- 
лості живу духовно людину. О, як добре! Можливо 
й буде.

...А сьогодні виразно відчув потребу художньої робо
ти й бачу неможливість віддатися їй.

1910. Щоденник, 2 жовтня. П З Т ,  т. 58, с. 110—111, 139.



КРИТИКА «ЧИСТОГО МИСТЕЦТВА», 
ДЕКАДЕНТСТВА І НАТУРАЛІЗМУ

Ми шукаємо спасіння в мистецтві для мистецтва. 
Хіба це не те саме таїнство, не таїнство релігії, джерел 
якого ми, немовби стомившись, вирішили на якийсь час 
не дошукуватися.

1856— 1857 Записна книжка. Запис 4 грудня 1856 р.
П З Т  т. 47, с. 200—201

Хоч би що робили гулящі люди для задоволення 
пустої похоті людей, усе це однаково називається мисте
цтвом. Намалювати з ’явлення Христа народові — ми
стецтво і намалювати голих повій — теж мистецтво. На
писати «Іліаду» і «Нана» — теж мистецтво. Намалювати 
ікону — мистецтво, і грати тропака — мистецтво, і клоу
ни — мистецтво, і верхи їздити — мистецтво, і котлети 
приготувати, і волосся завивати, і одяг шити — все ми
стецтво. І абсолютно правий цирульник, називаючи себе 
художником. І жоден мудрець німець естетик не покаже 
мені лінії поділу між Рафаелем і тіціанівською голою 
жінкою та між тіціанівською голою жінкою і похабним 
стереоскопом.

В теорії щось дуже високе, але туманне називається 
мистецтвом, однак визначення нема. У практиці все, що 
є матеріально безкорисне, і все те, що розважає людей, 
усе це називається мистецтвом.— І в цій безлічі безко
рисних явищ, які задовольняють людську похіть, люди, 
залежно від своїх смаків, розбираються, в найдовільніший
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спосіб. Так само й художники. І виходить, що зустрічаєш 
і в бесідах і в пресі людей розумних, освічених, котрі 
діаметрально протилежно міркують про явища так звано
го мистецтва. А. каже — це вершина мистецтва. Б. ка
же — це навіть і не мистецтво. І навпаки. Запитайте 
чому,— і починаються розмови, котрих не розуміє той, 
що слухає, а ще менше розуміє той, хто говорить.

Таке, за моїми спостереженнями, ставлення людей 
нашого часу до мистецтва. Будь-яка діяльність, що не 
приносить матеріальної користі, але чомусь подобається 
людям, називається мистецтвом. Отже вийшло, що сама 
зовнішня ознака матеріальної безкорисності мистецтва 
стала його визначенням.

Танцюють дівки з голими ногами — безкорисне, але 
коли є охочі дивитися — мистецтво. Набрати багато 
звуків і лоскотати ними слух — мистецтво. Намалювати 
голих жінок або діброву— мистецтво. Добрати рими й 
оповісти, як блудять пани,— мистецтво.

1882. Лист до М. О. Александроєа. П З Т ,  т. ЗО, с. 210—211.

...Читав естетику Шопенгауера: яка легковажність 
і неясність.

...Цілий день нічого не робив, якщо не брати до уваги 
читання Шопенгауера про мистецтво. Яка легкодумність 
і нісенітниця. Але правду сказав мені хтось, що панівна 
естетична теорія — його.

1889. Щоденник, 14 і 16 серпня. П З Т ,  50, с. 122—123.
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Декадентство — те саме мистецтво для мистецтва.
1892—1893. Записна книжка. Запис за жовтень 1892 р.

П З Т ,  т. 52, с. 226.



Страхов дуже цікаво пише про читання поета Мереж- 
ковського про літературу Ознаки цілковитого розкладу 
людської моралі fin de siècle * і в нас.

1892. Лист до С. А . Т о лет 01 від ЗО жовтня 
або 1 листопада. П З Т ,  т. 84, с. 166.

Від Страхова лист про декадентів. Адже це знову 
мистецтво для мистецтва. Знову вузькі шкарпетки й 
панталони після широких, але з відтінком нового часу. 
Нинішні декаденти, Baudelaire **, говорять, що для поезії 
потрібні крайності добра і крайності зла. Що без цього 
нема поезії. Що прагнення до самого лише добра знищує 
контрасти й тому поезію. Даремно вони турбуються. 
Зло таке сильне — це все тло,— що воно завжди Тут 
для контрасту. Якщо ж визнавати його, то воно все 
затягне, буде саме зло, і не буде контрасту. Навіть і зла 
не буде — буде ніщо. Для того, щоб був контраст і щоб 
було зло, треба всіма силами прагнути добра.

1892. Щоденник, 6 листопада. П З Т ,  т. 52, с. 76.

Учора я прочитав повість Потапенка в «Северном 
вестнике» 2. Яка мерзота! Зовсім не знають люди, що 
добре і що погано. Гірше — думають, що знають, і що 
добре саме те, що погано... Вся наша белетристика всіх 
отих Потапенків абсолютно шкідлива. Коли вони напи
шуть що-небудь не аморальне, то це випадково. А  кри
тики розпинаються і розбирають, хто з них кращий. 
Усі кращі. Ця повість Потапенка була для мене coup de 
grâce ***. Я давно вже подумував, що вся ця белетри-

* Кінець століття.
** Бодлер.

*** Останній удар.
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етика із включенням, ще й дуже, всіх Золя, Бурже і т. ін., 
є непотрібна капость, а тепер це стало для мене зовсім 
безсумнівним.

1893. Лист до М. С. Лескова від 20 жовтня. П З Т ,  т. 66, с. 406.

...Ти пишеш 3 про зовнішню сторону мистецтва і від
сутність змісту, саме ці причини і шкідливість цього я 
й хотів розкрити в статті про Мопассана...

1894. Лист до Л. Л. і Т. Л. Толстих від 2 березня.
П З Т ,  т. 67, с. 60.

т Незабаром він перевів розмову на декадентів. Лев 
Миколайович знайомий з ними, читав Бодлера, Метер- 
лінка; каже, що окремі речі у них не позбавлені інтересу 
і своєрідної краси, але загалом називає цей рух хвороб
ливим і радіє, що він у нас не прищеплюється. «Адже 
прочитай такий твір нашому селянинові і скажи йому, 
що це написане серйозною й розумною людиною, він 
розрегочеться: хіба може розумна людина займатися 
такими речами? А  займаються ж».

1894. В. Ф. Лазурський. Щоденник, 27 червня.
«Литературное наследство», №  37—38, с. 451.

...Дуже шкодую, що те, що я маю сказати про надіс
ланий мені роман [«Напівдіви» Марселя Прево], не може 
правити йому за передмову. В цьому романі автор удає, 
що співчуває моральному і прагне викривати аморальне, 
але як не можна сховати шила в мішку, так не можна 
в художньому творі приховати того, що становить пред
мет любові автора, і в цьому романі видно, що автор лю
бить тільки найбрудніше, аморальне, і тому цей роман
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не тільки не може нікому принести найменшої користі, 
а може бути лише шкідливим, як і будь-який порногра
фічний твір.

Раджу вам облишити цей переклад і вельми шкодую, 
що цієї миті не можу запропонувати вам замість нього 
щось інше...

1894. Лист до Н. Д. Фоміноі від 11 липня.
ПЗТ,т . 67, с. 172-173 .

— У мене склалася останнім часом своя теорія щодо 
усього,— сказав він [Толстой], звертаючись до мене.— 
Я називаю декадентами всіх сучасних письменників, тому 
що в їхньому мистецтві зосталася лише сама форма — 
так технічно удосконалена, що вона сама по собі справляє 
враження на читача, примушуючи його забувати про від
сутність внутрішнього змісту. У наших сучасних беле
тристів, навіть не надто обдарованих, здатність впливати 
на уяву читача розвинулася на шкоду будь-якому змі
стові... І письменники, пишучи твір, навіть не розгарячу- 
ються, не розгоряються в процесі своєї роботи і ство
рюють ефекти, які заполонюють уяву читачів, не маючи 
в душі нічогісінько, що варто було б висловити. Те ж 
саме я бачу і в сучасній музиці, і в інших родах мисте
цтва. Нічогісінько нема в душі — і творять, і пишуть 
з цілковитим успіхом...

1895. Л. Гуревич. «Художественные заветы Толстого».
В кн.: Л. Гуревич «Литература и эстетика», с. 230—231. У

У лютому проїздом через Москву був у Л. М. Тол
стого. Він був роздратований, гостро відгукувався про 
декадентів...
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Учора переглядав романи, повісті й вірші Фета. При
гадав нашу в Ясній Поляні, безугавну, в 4 фортепіано 
музику, і стало так зрозуміло, що все це: і романи, 
й вірші, і музика не мистецтво, як щось важливе й по
трібне людям взагалі, а баловство грабіжників, паразитів, 
що не мають нічого спільного з життям: романи, повісті 
про те, як капосно закохуються, вірші про те ж саме або 
про те, як нудьгують од скуки. Про те саме й музика. 
А життя, все життя кипить своїми питаннями про харч, 
житло, працю, про віру, про стосунки людей... Соромно, 
гидко...

1896. Щоденник, 19 липня. П З Т ,  т. 53, с. 101.

А  головне, що хотілося б сказати про мистецтво, це 
те, що його нема в тому значенні якогось величного ви
яву людського духу, в якому його розуміють тепер. Є за
бава, що полягає в красі будівель, у ліпленні й різьблен
ні фігур, в зображенні предметів, у танці, в співі, в грі 
на різних інструментах, у віршах, у байках, казках, але 
все це лише забава, а не важлива справа, якій можна 
свідомо віддавати свої сили. Так завжди й розумів і 
розуміє це трудящий, незіпсований люд. І кожна люди
на, котра не відірвалася од труда й життя, не може диви
тися на це інакше. Слід було б, слід було б сказати. 
Скільки зла від цієї важливості, яку паразити суспіль
ства приписують своїм забавам!

1896. Щоденник, 20 жовтня. П З Т ,  т. 53, с. 112—113.

...Мистецтво, стаючи дедалі більше виключним, слу
гуючи дедалі меншому гурткові людей, стаючи дедалі 
й більше егоїстичним, дійшло до безумства — оскільки
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божевілля є тільки егоїзм, що дійшов до останнього сту
пеня. Мистецтво дійшло до крайнього ступеня егоїзму 
і збожеволіло.

1896. Щоденник, 21 листопада. П З Т ,  т. 53, с. 122.

Те саме в поезії, в ліричній — нема Гете, Пушкіна, 
Victor Hugo, вірші на зразок цих поетів набридли, і всі 
пишуть майже такі самі. І ось нові поети відкривають 
нові шляхи, і дійшло до того, що банальна бездарність 
Бодлер і Верлен вважаються поетами, і на відкритому 
ними шляху кишать їхні продовжувачі — Малларме і по
дібні до нього, котрі пишуть щось, на їх гадку, прекрас
не, але нікому незрозуміле. Те саме роблять у нас у Росії 
якісь незрозумілі люди.

Ще б нічого, якби це виявилося тільки в ліричній 
поезії, це така вузька галузь аматорського, але те саме 
відбувається і в драматичній, епічній поезії...

...І знову те саме явище: шукання незвичайного, ново
го і відсутність зрозумілого. І, як і в живопису, кількість 
тих, що пишуть, зростає в страхітливих розмірах і в тих 
самих розмірах падає ступінь обдаровання. Люди навіть 
не бачать, що те, що вони роблять, не має ні краплини 
сенсу, і продовжують вихваляти одне одного і дедалі 
відходять у бік виключності, штучності й незрозумі
лості.

...Люди нашого кола вважають, що мистецтва 
у справжньому розумінні серед робочого люду нема 
зовсім, а що мистецтво є лише серед нас, у наших хра
мах, палацах, виставках, пам’ятниках, у наших символі
стичних і примітивістичних та інших картинах, у наших 
декадентських віршах і романах, у наших ібсенівських
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і метерлінківських драмах, у нашій вагнерівській і всій 
новій — зрозумілій тільки втаємниченим — музиці.

Що ж це означає? Невже справді все мистецтво пере
буває серед тих, кому воно, по суті, не потрібне, оскільки 
мистецтво є відпочинок після праці, а ті, котрі твердять, 
що вони володіють мистецтвом,— найпершою умовою 
своєї діяльності висувають своє звільнення від справж
ньої праці для підтримання життя?

Невже й справді робочий люд для того, щоб мати 
мистецтво, яке так само ч йому потрібне, як відпочинок, 
тому що він насправді працює, повинен чекати, поки до 
нього дійдуть декадентські вірші, драми і незрозуміла 
нісенітниця нових музикантів? Але коли б і дійшли до 
нього усі ці уявні твори мистецтва, що, зрештою, немож
ливо, тому що всі вони, як вагнерівські опери, вимагають 
величезних затрат труда, котрі не можна поширити на 
всю масу робочого люду, коли б і дійшли до народу ці 
мнимі твори мистецтва, ніяк не можна уявити собі, як 
робоча людина з мозолистими руками і внаслідок цього 
з неушкодженим тверезим глуздом і тверезими почуття
ми з ’їде з глузду і заразиться почуттями виснаженого, 
зіпсованого всякими формами розпусти живописця, пое
та, музиканта, котрий не знає справжнього життя, тобто 
життя праці. Не можна собі уявити здорового робітника, 
якого б зворушила драма Метерлінка, картина...* і не 
кажу вже про послідовників Вагнера, але навіть бетхо- 
венська соната останнього періоду. Митці цього типу 
і слухачі робітники, тобто справжні люди, надто далекі 
один від одного, і нема точки зіткнення. Щоб вони розу
міли одне одного, або робітник повинен розбеститися, 
або митець опуститися (на його гадку) до народу. А ми

* Пропуск в оригіналі.
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тець не хоче — він вважає, що він перебуває на висоті, 
до якої повинні прийти всі. Але коли навіть припустити, 
що ці митці нашого часу перебувають на висоті, а не 
сидять у глибокій ямі, то й тоді їхнє мистецтво непри
датне і його слід відкинути. Мистецтво — відпочинок від 
труда. Народ, люди народу, що живуть сьогодні, тепер, 
трудяться і хочуть, потребують відпочинку, що його дає 
мистецтво. І от митці кажуть: наше мистецтво таке висо
ке, що вам треба ще навчитися його розуміти.— Та ме
ні ж треба жити,— каже народ.— Адже для вас, можли
во, мистецтво є іграшка, без якої ви можете обійтися, 
тому що ви не працюєте, а мені не можна без нього жити 
і мені ніколи чекати. Ви готуватимете таке мистецтво, яке 
буде придатне внукам (це ви кажете, але воно, можливо, 
зовсім не придатне), а я чим же поки що житиму. То 
нашим поколінням і жити й улаштовуватись без мисте
цтва? Адже це повторюється те саме, що коли б люди 
взялися харчувати інших і заготували б неїстівний харч 
і на своє виправдання говорили б: ви не навчилися ще 
його їсти. Нам ніколи вчитися, нам треба їсти. Ні, це 
щось не так, скаже людина з народу і почне шукати 
справжнього, потрібного йому мистецтва і з презирством 
дивитиметься на те баловство, котрим займаються багаті 
класи під виглядом мистецтва.

Але, можливо, на це скажуть: мистецтво йде вперед, 
і в міру його руху вперед воно популяризується. Пере
дові митці відкривають нові форми, ті самі, що були но
вими колись, переходять у народ.— Це кажуть, намагаю
чись виправдати себе, але це несправедливо.— За тисячі 
років твори мистецтва панівних класів, за поодинокими 
винятками, лишаються незрозумілими для народу, і не
зрозумілість, замість того щоб зменшуватися, збільшу
ється та й збільшується. Всі мистецтва ускладнюють 
техніку, шукають нового, дивного, й дедалі більше відда-
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ллються од загальнолюдського. Ніцше у філософії є ви
разником цього напряму.

Для сучасного мистецтва дедалі менш цікавими є 
вимоги робочого люду, все робиться й пишеться для над
людей, для вищого, витонченого типу людей-нероб.

Мистецтво для того, щоб бути мистецтвом і мати 
право на існування, повинне задовольняти вимоги відпо
чинку більшості трудящого людства, а цього не тільки 
нема: робоча людина не може нічого зрозуміти з того, 
що виробляють останні витончені митці; найвитонченіші 
митці, чим вони досконаліші й витонченіші, тим менше 
вони турбуються про те, як будуть сприйняті масою на
роду їхні твори. І, відірвавшись так від справи, витягши 
плуг із борозни, вони дуже легко рухаються полем, уяв
ляючи, що орють, і роблять дедалі чудніші еволюції, 
уявляючи, що вони творять мистецтво. Ібсени, Метер- 
лінки, Малларме в драмі, поезії...* в живопису, Вагнер 
і його послідовники в музиці. Дійшло до того, що став
ляться, друкуються, живописно відтворюються, грають
ся і співаються зовсім безглузді твори, і загіпнотизована 
юрба, яка впевнена, що коли вона не розуміє, то винна 
вона, роззявивши рота, дивиться і слухає, намагаючись 
знайти зміст у тому, в чому його нема.

...Справді, якщо мистецтво є засіб відпочинку за до
помогою сприйняття почуттів інших людей, то яким же 
може бути мистецтво тих людей, котрі не трудяться й 
тому не потребують відпочинку і в основу своїх почуттів

* Пропуск в оригіналі.
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кладуть тільки бажання найбільшої насолоди для людей, 
які не трудяться, а живуть трудом інших людей?

Мистецтво таких людей не може бути нічим іншим, як 
тим безумством, яке ми бачимо тепер на місці мистецтва. 
Цілком можливо, що ті вірші Малларме і драми Метер- 
лінка і музика Вагнера та Штрауса й наших російських 
може викликати в тих нещасних покалічених людей, котрі 
не мали найменшого уявлення про труд справжнього 
життя людства, виховані в розпутних гімназіях, універ
ситетах, академіях, консерваторіях, ті почуття, які пере
живали ці митці, але для маси народу, який працює, 
живе справжнім життям, вони не мають ніякого смислу. 
І не тому, як твердять ці розіпсовані митці, що народ 
недорозвинений до них, а тому, що те, що вони вироб
ляють, нікому непотрібне, крім них самих — непотрібним 
і шкідливим людям.

Жах бере перед мірою безумства, твореного в ім’я 
цього мистецтва самих виняткових, багатих, розбещених 
класів. Влада, гроші в руках цих класів; їм байдуже до 
того, що потрібно взагалі людям, їм потрібне штучне 
збудження своїм розіпсованим почуттям; і це збудження 
потрібне особливо сильне тому, що в них нема труда і їм 
непотрібен відпочинок, а їм потрібне подразнення. І по
стачальники художніх творів постачають таке мистецтво. 
Подивіться увечері по великих містах ці зали театрів і 
концертів і те, що там робиться. Не кажу про кафешан
тани й балети,— так звані найсерйозніші театри — усе це 
засоби збудження стомлених почуттів, нечиста розвага 
багатіїв. Послухайте ці концерти, в яких ви, вихований на 
музиці нашого кода, нічогісінько не розумієте, але які для 
людини з народу нічого не значать, окрім болісного шу
му. Подивіться ці виставки з голими тілами і зображен
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нями беззмістовних сцен і портретів. Головне, подивіться 
ці томи нових, нісенітних віршів, що виходять безпере
стану. їх друкують, псують легені й очі складачі, корек
тують. Для людини з народу, коли б вона тільки знала, 
що, крім того, що вона бачить і чує, там нічого немає — 
це мало б видатися величезним будинком для божевіль
них. Але як же можуть самі митці продовжувати робити 
ці дурниці і як може та публіка, яка все це дивиться, 
читає, слухає, таке терпіти?

1896. «О том, что называют искусством». П З Т ,  
Т. ЗО, С. 246, 255—256, 2 5 7 -2 5 8 ,  259—260, 262, 265.

Говорячи про сучасне мистецтво, Л. М. сказав:
— Якби імпресіоніста попросили намалювати обруч, 

він намалював би пряму лінію;— дитина просто намалює 
кружок, ось так: О (Л. М. показав пальцем на столі). 
І дитина має рацію, тому що вона наївно зображує те, 
що бачить, а імпресіоніст зображує так, що це може бути 
і обруч, і палиця, і що хочете. Словом, не зображує ха
рактерних властивостей явища, а тільки одну ознаку, 
одну частину, і то не завжди найістотнішу.

— Істинно обдарований, сильний розум може шукати 
засоби для вираження своєї думки, і якщо думка є силь
ною, то він і знайде для її вираження нові шляхи. Нові ж 
митці придумують технічний прийом і тоді вже підшуку
ють думку, котру насильно в нього втискають.

1897. А . Гольденвейзер. «Вблизи Толстою», 
т. І. Записи від 6 січня і 22 квітня, с. 7, 8.
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Нема більшого виправдання для егоїстичного, безтур
ботного життя, як заняття мистецтвом для мистецтва. 
Деспот, злочинець неодмінно повинен кохатися в мисте
цтві...

1897. Щоденник, 14 жовтня. П З Т ,  т. 53, с. 153.

Від Боккаччо до Марселя Прево всі романи, поеми, 
вірші передають обов’язково почуття статевого кохання 
в різних його видах. Перелюбство є не лише улюбленою, 
але й єдиною темою всіх романів. Спектакль — не спек
такль, коли в ньому з будь-якого приводу не з ’являють
ся оголені зверху чи знизу жінки. Романси, пісні — все> 
це вираження похоті в різній мірі опоетизування.

Більшість картин французьких художників зображу
ють жіночу наготу в різних видах. У французькій новій 
літературі навряд чи є сторінка або вірш, в якому б 
не зображувалась нагота і разів зо два не вживалося 
доречно й недоречно улюблене поняття і слово «nu» *. 
Є такий письменик René de Gourmont **, якого друкують 
і вважають обдарованим. Щоб мати уявлення про нових 
письменників, я прочитав його роман «Les chevaux de 
Diomède» ***. Це є послідовно докладний опис статевих 
зносин, що їх мав якийсь пан з різними жінками. Нема 
жодної сторінки без розпалюючих похіть описів. Таке ж 
саме в книжці, що користувалася успіхом, Pierre Louis, 
«Aphrodite» ****, те саме в книжці Huysmans, «Cer
tains» *****, яка щойно потрапила мені до рук і яка мала

* «Нагота».
** Рене де Гурмон.

*** «Коні Діомеда».
**** П ер Луї, «Афродіта».

***** Гюїсманс, «Якісь».
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бути критикою живописців; те саме, за поодинокими 
винятками, у всіх французьких романах. Усе це витвори 
людей, хворих на еротичну манію. Ці люди, очевидно, 
переконані в тому, що оскільки все їхнє життя зосереди
лося, внаслідок їхнього хворобливого стану, на розмазу
ванні статевих мерзот, то й усе життя світу зосереджене 
на тому самому. Тим часом цих на еротичну манію хво
рих людей наслідує весь мистецький світ Європи й Аме
рики.

Так що внаслідок безвір’я і винятковості життя ба
гатих класів мистецтво цих класів збідніло змістом і зве
лося все до відтворення почуттів марнолюбства, нудьги 
життя і, головне, статевої похоті.

Внаслідок безвір’я людей вищих класів мистецтво 
цих людей збідніло змістом. Але, крім того, стаючи де
далі винятковішим, воно ставало разом з тим дедалі 
складнішим, химернішим і незрозумілішим.

Коли митець всенародний — такий, якими були 
грецькі митці або єврейські пророки, писав свій твір, то 
він, природно, прагнув сказати те, що мав сказати, так, 
щоб його твір був зрозумілий для всіх людей. Коли ж 
митець творив для малюсінького гуртка людей, що пере
буває у виняткових умовах, чи навіть для однієї особи 
і її придворних, для папи, кардинала, короля, герцога, 
королеви, для коханки короля, то він, природно, дбав 
лише про те, щоб вплинути на цих відомих йому людей, 
що перебувають у певних відомих йому умовах. І цей 
більш легкий спосіб збудження почуттів мимовільно вів 
митця до того, щоб висловлюватися незрозумілими для 
всіх і зрозумілими тільки для втаємничених натяками. 
По-перше, в такий спосіб можна було сказати більше, 
а по-друге, в такому способі висловлювання була навіть 
якась особлива принадність туманності для втаємничених. 
Цей спосіб висловлювання, що проявлявся в евфемізмі,
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у міфологічних і історичних нагадуваннях, ставав дедалі 
більше вживаним і останнім часом дійшов до своїх, зда
ється, крайніх меж у мистецтві так званого декадентства. 
Останнім часом не тільки туманність, загадковість, тем
нота і неприступність для мас вважають достоїнством і 
умовою поетичності предметів мистецтва, але й неточ
ність, невизначеність і некрасномовність.

Головне ж те, що як тільки допустити, що мистецтво 
може бути мистецтвом, будучи незрозумілим для будь- 
яких душевно здорових людей, то нема ніякої причини 
будь-якому гуртку зіпсованих людей не писати творів, які 
лоскочуть їхні зіпсовані почуття і незрозумілі нікому, 
крім них самих, називаючи ці твори мистецтвом, що влас
не й роблять тепер так звані декаденти.

Хід, яким ішло мистецтво, нагадує накладання на 
круг великого діаметра кругів дедалі меншого діаметра: 
так що утворюється конус, вершина якого вже перестає 
бути кругом. Це саме й сталося з мистецтвом нашого 
часу.

...Я мало сподіваюсь, щоб доводи, які я наводжу про 
зіпсутість мистецтва і смаку в нашому суспільстві, не 
тільки були прийняті, але хоча б серйозно обговорені, 
проте все-таки повинен висловити до кінця те, до чого 
мене неминуче привело моє дослідження питання мисте
цтва. Дослідження це переконало мене в тому, що майже 
все те, що вважається мистецтвом, і хорошим, і всім 
мистецтвом у нашому суспільстві, не тільки не є справжнє 
й хороше мистецтво, і не є все мистецтво, але навіть 
зовсім не є мистецтво, а підробка під нього. Це тверджен
ня, я знаю, дуже дивне і здається парадоксальним, а про
те, якщо тільки ми визнаємо справедливість того, що
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мистецтво є людська діяльність, за допомогою якої одні 
люди передають іншим свої почуття, а не є служінням 
красі чи виявленням ідеї і т. ін., то неминуче змушені 
будемо допустити його. Якщо справедливо, що мисте
цтво є діяльність, за допомогою якої одна людина, зві
давши почуття, свідомо передає його іншим, то ми неми
нуче мусимо визнати, що у всьому тому, що серед нас 
називається мистецтвом вищих класів,— у всіх тих ро
манах, повістях, драмах, комедіях, картинах, скульпту
рах, симфоніях, операх, оперетках, балетах і ін., які ви
даються за твори мистецтва, навряд чи хоч одне з сотні 
тисяч виникло від звіданого його автором почуття; реш
та — всі тільки фабричні твори, підробки під мистецтво, 
в яких запозичення, наслідування, ефектність і цікавість 
замінюють зараження почуттям. Те, що кількість істин
них творів мистецтва відноситься до кількості цих під
робок, як один до сотень тисяч і набагато більше, можна 
довести таким розрахунком. Я читав десь, що художни- 
ків-живописців в одному лише Парижі ЗО 000. Стільки, 
мабуть, в Англії, стільки ж у Німеччині, стільки ж 
у Росії з Італією та іншими дрібними державами. Так що 
всіх художників-живописців має бути в Європі близько 
120 000, стільки ж має бути музикантів і стільки ж ху- 
дожників-письменників. Якщо ці 300 тисяч чоловік ви
робляють кожний хоч по 3 твори на рік (а багато з них 
виробляють їх по 10 і більше), то кожен рік дає мільйон 
творів мистецтва. Скільки ж їх за останні 10 років і 
скільки за весь той час, як мистецтво вищих класів відо
кремилось од мистецтва народного? Мабуть, мільйони. 
Хто ж із найбільших знавців мистецтва справді не тільки 
одержав враження від усіх цих мнимих творів мистецтва, 
але знав хоча б про їх існування? Не кажучи вже про 
весь трудящий люд, який навіть уявлення не мав про ці 
твори, люди вищих класів не можуть знати навіть однієї
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тисячної всіх цих творів і не пам ятають тих, які вони 
знали. Усі ці предмети виникають під виглядом мисте
цтва, не справляють ні на кого ніякого враження, крім 
іноді враження розваги на гулящу юрбу багатих людей, 
і безслідно зникають. На це кажуть звичайно, що якби 
не було цієї величезної кількості невдалих спроб, не бу
ло б і справжніх творів мистецтва. Але так само міг би 
міркувати й пекар, відповідаючи на докір у тому, що його 
хліб нікудишній: мовляв, коли б не було сотні зіпсованих 
хлібин, не було б і добре випеченої хлібини. Правда, що 
там, де є золото, багато є й піску; але це ніяк не може 
бути приводом до того, щоб наговорити безліч дурниць 
перше між сказати щось розумне.

Ми оточені творами, що вважаються художніми. По
ряд надруковано тисячі віршів, тисячі поем, тисячі рома
нів, тисячі драм, тисячі картин, тисячі музичних п’єс. Усі 
вірші описують кохання або природу, або душевний стан 
автора, у всіх додержано розміру й рими; всі драми і 
комедії чудово обставлені і зіграні добре навченими акто
рами; всі романи поділені на глави, у всіх описане ко
хання і є ефектні сцени і описуються правдиві подробиці 
життя; всі симфонії містять allegro, andante, scherzo 
і фінал, і всі складаються з модуляцій і акордів і зіграні 
до тонкощів навченими музикантами; всі картини, в зо
лотих рамах, рельєфно зображують обличчя й аксесуари. 
Але між цими творами різних видів мистецтв є один 
серед сотні тисяч,— такий, який не те що трохи кращий 
за інші, а відрізняється од усіх інших так само, як відріз
няється діамант од скла. Один не можна купити ні за які 
гроші — такий він коштовний; другий не тільки нічого не 
вартий, але й має негативне достоїнство, тому що обма
нює і псує смак. А  проте за зовнішнім виглядом для 
людини із зіпсутим або атрофованим почуттям розуміння 
мистецтва вони — абсолютно однакові.
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Трудність розпізнавання художніх творів у нашому 
суспільстві посилюється ще й тим, що зовнішнє досто
їнство роботи у фальшивих творах є не тільки не гірше, 
а часто буває краще, ніж у справжніх; часто підроблене 
вражає сильніше, ніж справжнє, і зміст підробленого 
цікавіший. Як вибрати? Як знайти цей твір, єдиний се
ред сотень тисяч інших, навмисне уподібнених справжньо
му й зовнішньо нічим абсолютно від нього не відмітних?

Для людини з незіпсованим смаком, для робітника, 
не міського, це так само легко, як легко тварині з незіп
сованим чуттям знайти в лісі чи в полі з тисяч слідів той 
єдиний слід, який їй потрібен. Тварина безпомилково 
знайде те, що їй потрібно; так і людина, якщо тільки 
натуральні властивості її природи не зіпсовані в ній, 
з тисяч предметів безпомилково знаходить справжній 
предмет мистецтва, який їй потрібен, заражаючи її по
чуттями, пережитими художником, але не так це для 
людей зі смаком, зіпсованим вихованням і життям. У цих 
людей атрофоване почуття, яке сприймає мистецтво, 
і в оцінці художніх творів вони повинні керуватися мір
куванням і вивченням, і ці міркування і вивчення оста
точно збивають їх, так що більшість людей нашого кола 
абсолютно не спроможні відрізнити твір мистецтва від 
найгрубішої підробки під нього. Люди цілими годинами 
просиджують на концертах або в театрах, слухаючи тво
ри новітніх композиторів, і вважають обов’язковим чита
ти романи знаменитих новітніх романістів і розглядати 
картини, які зображують або незрозуміле, або все те 
саме, що вони бачать набагато краще в дійсності; і го
ловне — вважають обов’язковим захоплюватися всім 
цим, удаючи, що все це — предмети мистецтва, і тут 
таки обминають не тільки байдуже, але й зневажливо 
справжні твори мистецтва тільки тому, що ці твори не 
зараховані в їхньому колі до предметів мистецтва.
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Для своєї роботи над мистецтвом я пильно і з велики
ми зусиллями читав минулої зими славнозвісні романи 
і повісті, які вихваляє вся Європа — Золя, Бурже, Гюї- 
сманса, Кіплінга. І в той же час я натрапив у дитячому 
журналі на оповідання зовсім невідомого письменника 
про те, як в убогій родині вдови готуються до Великодня. 
Оповідання полягає в тому, що мати з великими трудно
щами розжилася білого борошна, висипала на стіл, щоб 
місити, і пішла по дріжджі, наказавши дітям не виходити 
з хати і стерегти борошно. Мати пішла, а сусідні діти 
з криком прибігли під вікно, запрошуючи їх гратися 
надвір. Діти забули материн наказ, вибігли надвір і поча
ли гратися. Прийшла мати з дріжджами, у хаті на столі 
квочка згрібає на долівку рештки борошна курчатам, 
а ті визбирують його з пороху. Мати у розпачі лає дітей, 
діти плачуть. І матері стає жаль дітей, але білого борошна 
більше нема, і, щоб зарадити лихові, мати вирішує, що 
спече паску з просіяного чорного борошна, помастивши 
її білком і пообкладавши крашанками. «Чорний хліб — 
калачеві дід»,— проказує мати дітям прислів’я, щоб 
заспокоїти, що паска буде не з білого борошна. І діти, 
несподівано, від розпачу переходять до радощів і на різні 
голоси повторюють прислів’я і ще з більшою радістю 
чекають паски.

І що ж? — читання романів і повістей Золя, Бурже, 
Гюїсманса, Кіплінга та інших, з найгострішими сюжета
ми, ні на хвилину не схвилювало мене, але мені весь час 
було прикро за авторів, як буває прикро за людину, 
котра вважає вас таким наївним, що не приховує навіть 
того прийому обману, на який вона сподівається вас 
піймати. З  перших рядків бачиш намір, з яким писалося, 
і всі подробиці стають непотрібні, і робиться нудно. Го
ловне ж — знаєш, що в автора ніякого іншого почуття, 
крім бажання написати повість або роман, нема й не було.
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І тому не виникає ніякого художнього враження. А  від 
оповідання невідомого автора про дітей з курчатами я 
не міг одірватися, тому що зразу заразився тими почут
тями, що їх, очевидно, пережив, звідав і передав автор.

Те, що я кажу, буде сприйняте як безглуздий пара
докс, якому можна лише дивуватися, і все-таки я не можу 
не сказати того, що думаю, а саме того, що люди нашого 
кола, з яких одні пишуть вірші, повісті, романи, опери, 
симфонії, сонати, малюють різні картини, виліплюють 
статуї, а інші слухають, дивляться це, треті оцінюють, 
критикують усе це, сперечаються, осуджують, тріумфу
ють, ставлять пам’ятники один одному — і так кілька 
•поколінь,— що всі ці люди, за незначними винятками: 
і митці, і публіка, і критики — ніколи, якщо не брати до 
уваги раннього дитинства та юності, коли вони ще не 
чули ніяких міркувань про мистецтво, не зазнавали того 
звичайного і знаного кожній простій людині й навіть 
дитині почуття зараження почуттями іншого, що приму
шує радіти чужими радощами, примушує журитися чу
жою журбою, зливатися душею з іншою людиною і ста
новить сутність мистецтва, і що саме тому ці люди не 
тільки не можуть відрізнити справжнього мистецтва від 
підробки під нього, але завжди вважають справжнім 
прекрасним мистецтвом найгірше й підроблене, а справж
нього мистецтва не помічають, тому що підробки завжди 
бувають прикрашені більше, а справжнє мистецтво 
скромне.

Усе краще, створене в мистецтві людством, залиша
ється для людей, позбавлених здатності заражатися 
мистецтвом, чужим і замінюється фальшивими підроб
ками під мистецтво або нікчемним мистецтвом, яке вони
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мають за справжнє. Люди нашого часу і кола захоплю
ються Бодлерами, Верленами, Мореасами, Ібсенами, 
Метерлінками — в поезії, Моне, Мане, Пювіс де Шава- 
нами, Берн-Джонсами, Штуками, Беклінами — в живопи
су, Вагнерами, Лістами, Ріхардами Штраусами — в му
зиці і т. ін. і не здатні вже розуміти ні найвищого, ні 
найпростішого мистецтва.

В середовищі вищих класів, внаслідок втрати здат
ності заражатися творами мистецтва, люди ростуть, ви
ховуються й живуть без пом’якшуючого, добротворного 
впливу мистецтва й тому не тільки не рухаються до 
досконалості, не добрішають, але, навпаки, при високому 
розвиткові зовнішніх засобів стають дедалі дикішими, 
грубішими й жорстокішими.

Таким є наслідок відсутності діяльності необхідного 
органу мистецтва в нашому суспільстві. Наслідки ж спо
твореної діяльності цього органу ще шкідливіші, і їх ба
гато.

Цей наслідок хибного ставлення до мистецтва уже 
давно проявляється в нашому суспільстві, але останнім 
часом зі своїм пророком Ніцше і його послідовниками та 
декадентами й англійськими естетами, що збігаються 
з ним, виражається з особливою зухвалістю. Декаденти 
й естети, на зразок Оскара Уайльда, обирають темою 
своїх творів заперечення моралі й вихваляння роз
пусти 4.

Мистецтво це частково породило, частково збіглося 
з таким само філософським ученням. Недавно я одержав 
з Америки книжку під заголовком «The Survival of the 
Fittest. Philosophy of Power. 1897. By Radbeard, Chicago *,

* «Виживання найбільш пристосованих. Філософія 
Регнера Редберда (Чікаго).
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1896». Суть цієї книжки, так, як її викладено в передмові 
видавця, полягає в тому, що оцінювати добро за хибною 
філософією єврейських пророків і плаксивих (weeping) 
месій є безумством. Право є наслідком не вчення, а вла
ди. Всі закони, заповіді, вчення про те, щоб не робити 
іншому того, чого не хочеш, щоб тобі робили, не мають 
у самих собі ніякого значення і одержують його тільки 
від палиці, в’язниці й меча. Істинно вільна людина не 
зобов’язана скорятися ніяким приписам — ні людським, 
ні божеським. Покірність є ознакою виродження; непо
кірність є ознакою героя. Люди не повинні бути зв’яза
ними легендами, вигаданими їхніми ворогами. Весь світ є 
слизьким полем бою. Ідеальна справедливість полягає 
в тому, щоб переможені були експлуатованими, катова
ними, зневаженими. Вільний і хоробрий може завоювати 
весь світ. І саме тому повинна бути вічна війна за жит
тя, за землю, за любов, за жінок, за владу, за золото. 
(Щось подібне було сказане кілька років тому знамени
тим витонченим академіком Vogué *.) Земля з її скарба
ми — «здобич хороброго».

Автор, очевидно, сам, незалежно від Ніцше, поза
свідомо прийшов до тих висновків, яких додержують 
новітні митці 5.

1897—1898. «Что такое искусство?» П З Т ,  т. ЗО, с. 60, 80, 
81— 84, 88—89, 89— 106, 111, 141— 144, 145— 146, 147— 148, 

167— 168, 172— 173, 174, 176— 177, 178— 179, 189— 190, 193— 194.

Мистецтво вищих класів у міру ускладнення ставало 
дедалі грубішим і, дедалі більше заглиблюючись у тех
ніку та ускладнення, дедалі менше ставало мистецтвом, 
тобто задовольняло головну вимогу мистецтва: переда
вати почуття, що охопили митця.

* Вогюе.
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Так воно йшло, дедалі більше посилюючись, і дійшло 
нарешті до того, що внаслідок багатства зовнішніх засо
бів для людей не досить чутливих до мистецтва, абсо
лютно стерлася різниця між предметами мистецтва і під
робками та наслідуваннями його.

Форми дедалі більше ускладнювалися, і дедалі більше 
послаблювався зміст, і сталося тепер, нарешті, те, що 
за нашого часу стало можливим без основної властивості 
мистецтва — пережитого художником почуття,— наслі
дувати мистецтво, вигадуючи сюжети, які повинні ви
кликати почуття, і обставляти ці сюжети тією багатою 
зовнішньою технікою, що її вироблено тепер у кожному 
мистецтві.

І, очевидно, при тій добрій винагороді, що її в нашому 
суспільстві одержують митці, з ’явилась величезна кіль
кість людей, які зайнялися цією справою, і кількість під
робок під мистецтво почала швидко зростати і досягла 
в наші дні страхітливих розмірів.

«Что такое искусство?» Ранні редакції.
П З Т ,  г. ЗО, с. 324—323.

Читаю газети, журнали, книжки і ніяк не можу звик
нути приписати справжню ціну тому, що там пишеться, 
а саме: філософія Ніцше, драми Ібсена і Метерлінка 
і наука Ломброзо і того доктора, який робить очі. Адже 
це цілковита убогість думки, розуміння і почуття.

1900. Щоденник, 8 січня. П З Т ,  т. 54, с. 7. У

У нас нема ніякої віри, і через це олжива релігія, ол- 
жива наука, олживе мистецтво.

1900. Щоденник, 21 серпня. П З Т ,  т. 54, с. 37.
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Читав Ніцше Заратуштра і замітку його сестри про 
те, як він писав 6, і остаточно переконався, що він був 
зовсім божевільний, коли писав, і божевільний не в мета
форичному розумінні, а в прямому, найточнішому: без
ладність, перескакування з однієї думки на іншу, порів
няння без зазначення того, що порівнюється, початки 
думок без кінця, перестрибування з однієї думки на дру
гу за контрастом або співзвучністю і все на тлі пункта 
божевілля — idée fixe про те, що, заперечуючи всі вищі 
основи людського життя і думки, він доводить свою 
надлюдську геніальність. Яким же є те суспільство, коли 
такого божевільного та ще й злого божевільного визна
ють учителем.

1900. Щоденник, 29 грудня. П З Т ,  т. 54, с. 77.

Лев Миколайович сказав мені цими днями про сучас
не мистецтво:

— Втрачено почуття — я не можу визначити його 
інакше,— почуття естетичного сорому. Я не знаю, чи 
відоме вам це почуття? Я його зазнаю при художній 
олжі в найвищій мірі і не можу назвати його інакше, як 
сором.

1901. А . Гольденвейзер. «Вблизи Толстого», т. І.
Запис від 1 лютого, с. 53.

За нашого часу невігластво освіченої юрби дійшло 
вже до того, що всі справжні великі мислителі, поети, 
прозаїки, як древності, так і X IX  століття, вважаються 
відсталими, що не задовольняють уже високих і витонче
них запитів нових людей. На все це дивляться або зне
важливо або з поблажливою посмішкою. Останнім словом 
філософії за нашого часу вважається аморальне, грубе,
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пишномовне, недоладне базікання Ніцше; беззмістовний, 
штучний набір слів, з ’єднаних розміром і римою, різних 
декадентських віршів вважається поезією вищого гатун
ку; у всіх театрах ставляться п’єси, зміст яких нікому, 
не виключаючи й автора, невідомий, і в мільйонах при
мірників друкуються і поширюються, під виглядом ху
дожніх творів, романи, які не мають у собі ні змісту, ні 
художності.

1901 Передмова до романи В. фон Поленца «Крестьянин».
П З Т ,  т. 34, с. 270, 275.

В Гаспру заїздив до Льва Миколайовича поет 
Бальмонт. Я не був присутній при їхній зустрічі і не чув, 
що і як читав Бальмонт Льву Миколайовичу зі своїх 
поезій, але після від’їзду поета Лев Миколайович дуже 
глузував з нього та з сучасних декадентів і модерністів 
загалом. Особливо обурював Льва Миколайовича вислів 
«пьяные ландыши».

— Вони (тобто сучасні поети) всі твердять, що пішли 
далі Пушкіна і Лєрмонтова. Але хай вони спочатку дове
дуть, що вміють писати не гірше за Лєрмонтова, тоді я 
за ними визнаю право писати по-їхньому. Але цього 
жоден з них не довів і не зможе довести.
1901. К. В. Волков. «Наброски к воспоминаниям о Л. Н. Толстом». 

«Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II, с. 149.

Прослухавши статтю В. Черткова про Ніцше, Тол
стой сказав: — І таке вчення змогло у нас пустити корін
ня!.. Головне, коли б воно було розумним!.. Популяр
ність Ніцше вводить в оману читачів. Якби не було 
популярності, то взяли б книжку, прочитали б кілька сто
рінок і кинули читати. Це — обвинувальний акт проти
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нашої освіченої суспільності!.. Таке базікання називають 
філософією!.. У Фіхте — чи визнаєш його погляди чи 
ні — є хоч система; тут — ніякої. Поганий фейлетоніст, 
що твердить зворотне до загальних положень: «вода 
мокра» — «ні, суха».

1905. Д. П. Маковицкий. «Яснополянские записки».
Запис від 26 травня. (Рукопис).

Лев Миколайович сказав:
— Тепер пишуть книжки люди, яким нічого сказати. 

Читаєш і не бачиш того, хто писав. Завжди вони нама
гаються сказати якесь «останнє слово». Вони затуляють 
собою справжніх письменників і твердять, що ті застарі
ли. Це якесь безглузде поняття — застаріти. Книжки 
сучасних письменників саме тому й читають, що з них 
можна довідатися про «останнє слово»; і це легше, ніж 
прочитати і знати справжніх письменників. Такі письмен
ники останніх слів завдають величезної шкоди, відучуючи 
од самостійного мислення.

1905. А .  Гольденвейзер. «Вблизи Толстого», т. І.
Запис від 20 серпня, с. 164.

Я... прочитав усі міркування самого Саніна [роман 
«Санін»] і жахнувся не так гидоти, як глупоти, невігла
ства і самовпевненості, що відповідає цим двом власти
востям автора [М. Арцибашев] ...Автор, очевидно, не 
тільки не знає, але не має ні найменшого уявлення про 
всю роботу кращих душ і умів людства по розв'язанню 
питань життя, яких він не тільки не розв’язує, але не 
має навіть уявлення про їх розв’язання... Є в нього ху
дожні здібності, але нема ні почуття (свідомості) справж
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нього, ні справжнього розуму, так що нема опису жодного 
справжнього людського почуття, а описуються тільки 
найбільш низькі тваринні потяги, і нема жодної своєї 
нової думки, а є тільки те, що Тургенєв називає «проти
лежними загальними місцями»: людина говорить проти
лежне тому, що всі вважають істиною, наприклад, що 
вода суха, що вугілля біле, що кровозмішання добре, що 
битися гарно і т. д. Намагаюсь жаліти бідного і заблука- 
ного автора, але його самовпевненість перешкоджає 
цьому...

1908. Лист до М. М. Докшицького від 10— 15 лютого.
П З Т ,  т. 78, с. 58— 59.

За вечірнім чаєм говорили про сучасних поетів. 
Л. М. сказав:

— Та в них просто погані вірші. Мені Стахович ка
зав, що у Бальмонта майстерність техніки. Ніякої май
стерності техніки нема, а видно, як людина бундючиться. 
А коли вже це бачиш, то кінець. Ось у Пушкіна: його 
читаєш і бачиш, що форма вірша йому не заважає.

1908. Н. Н. Г у сев, «Два года с Л. Н. Толстым».
Запис від 13 лютого, с. 84.

Ви запитуєте мене про те, чи занепад декадентство, 
чи, навпаки, рух уперед?

Коротко відповісти: звичайно, занепад, і тим особли
во сумний, що занепад мистецтва є ознакою занепаду 
всієї цивілізації... Причина того, чому декадентство є 
очевидним занепадом цивілізації, полягає в тому, що ме
тою мистецтва є об’єднання людей в одному й тому ж 
почутті. Ця умова відсутня в декадентстві. їхня поезія, 
їхнє мистецтво подобаються тільки маленькому гуртку
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таких же ненормальних людей, якими є вони самі. 
А справжнє мистецтво захоплює найширші галузі, захоп
лює сутність людської душі. І таким завжди було висо
ке і справжнє мистецтво.

1908. Лист до М. Лоскутова від 24 лютого.
П З Т  т. 78, с. 67

Хоч як це дивно сказати, але мистецтво вимагає ще 
набагато більшої точності, précision *, ніж наука, а саме 
цього нема у всьому тому, що називається декадент
ством.

1908. Лист до Л. Д. Семенова від 6 червня.
ПЗТ,т . 78, С. 156 -1 5 7

Почали говорити про декадентство в літературі 
і в живопису. Короленко прагне знайти глибшу причину 
його вияву, аніж звичайна манірність чи оригінальни
чання. Розповідав про знайомого художника, який на
вмисне в живопису використовував «синьку», тобто при
ховував певні контури і тони картини під темними пля
мами,— навмисне, як він казав, щоб не показувати бага
тіям, які купують його картини, натуру красивою.

— Н-не знаю! — нерішуче вигукує Толстой.— З а 
хоплююсь вами, вашою обережністю, з якою ви стави
тесь до декадентства,— захоплююсь, але сам не маю її. 
Мистецтво завжди слугувало багатим класам. Можливо, 
що починається нове мистецтво, без підлещування до 
панів, але поки що нічого не виходить...

1910. В. Ф. Булгаков. «Лев Толстой в последний год его жизни».
Запис від 6 серпня, с. 282—283.

* Точність.
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Мистецтво є цвіт життя цілого суспільства. Не може 
бути хорошим цвіт такого суспільства, як суспільство 
паразитів нашого християнського світу. Воно неминуче 
буде розбещеним і потворним.

Таким є і мистецтво нашого суспільства, що дійшло 
останнім часом до крайньої міри розбещеності й потвор
ності.

«Круг чтения». Вид. Посредник», т. II, с. 7
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УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Народ має свою літературу — чудову, незрівнянну; 
але вона не підробка, вона виспівується з середовища 
самого народу.

1851. Щоденник, березень — травень. П З Т ,  т. 46, с. 71

У розмові він [Толстой] часто наводив російські при
слів’я, як загальновідомі, так і маловідомі, записані ним 
од селян і богомольців. Він казав, що народна мудрість, 
виражена у прислів’ях, приказках, легендах, казках 
і т. ін., розсіяна по всій Росії, часточки її можна почути 
то від однієї людини, то від другої; а в цілому вони, до
повнюючи одна одну, відбивають світогляд російського 
народу.

Мені пригадуються такі прислів’я, що він наводив 
у тому чи іншому зв’язку: «много баить не подобает»; 
«на всякий роток не накинешь платок»; «как аукнется, 
так и откликнется»; «бог-то бог, да сам не будь плох»; 
«где родился, там и годился»; «не так живи, как хочется, 
а как бог велит»; «день мой — век мой» і багато інших. 
Два останні прислів’я віддзеркалюють його основні пере
конання.

Він відзначав неповноту деяких загальновідомих 
прислів’їв і записав доповнення до них, почуті ним із 
уст народу. У таких прикладах ці доповнення надруко
вані розбивкою:
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«На чужой каравай рта не разевай, а р а н ь ш е  
в с т а в а й  да  с в о й  з а т е в а  й».

«Без стыда лица не износишь, к ак  п л а т ь я  б е з  
п я т и  а».

«О т к о р м а  к о н и  не  р ы щ у т ,  от добра добра 
не ищут».

«Не так живи, как хочется, а к ак  б о г  в е л и  т».
Він указував на перекручення деяких приказок. Так, 

наприклад, він говорив, що беззмістовна приказка «Сухо 
дерево, завтра пятница» походить від приказки «Сухо 
дерево назад не пятится», тобто зігнуте сухе дерево не 
повертається до колишнього стану. Або що в приказці: 
«На тебе, боже, что мне негоже», замість слова «боже» 
треба говорити «убоже» (клична форма від слова «убо
гий»).

Взагалі в 70-і роки він більше, ніж будь-коли, вивчав 
російську мову і російську народну літературу, чим і ско
ристався пізніше в своїх народних оповіданнях та інших 
творах.

С. Л. Толстой. «Мой отец в 70-х годах».
<хОчерки былого», с. 87—88.

...Він [Толстой] почав читати російські казки та би
лини. Наштовхнув його на це читання задум писати 
й укладати книжки для дитячого читання для чотирьох 
віків, починаючи з алфавіту. Він був у захопленні від 
казок і билин. Билина про Данила-Ловчанина наштовхну
ла його на думку написати на цю тему драму. Казки 
й типи, такі як, наприклад, Ілля Муромець, Альоша 
Попович і багато інших, наводили його на думку напи
сати роман і взяти характери руських богатирів для 
цього роману. Особливо йому подобався Ілля Муромець. 
Він хотів у своєму романі змалювати його освіченою
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і вельми розумною людиною,—за походженням селянин, 
який навчався в університеті. Я не зможу передати тип, 
про який він казав мені, але знаю, що він був чудовий.

1870. С. А .  Толстая, «Мои записи разные для справок». 
Запис від 14 лютого. «А. Н. Толстой в воспоминаниях 

современников», т. 1, с. 143—144.

Читав я протягом цього часу книжки, про які ніхто 
уявлення на має, але якими я упивався. Це збірник відо
мостей про кавказьких горців, виданий у Тифлісі 1. Там 
є перекази, і поезія горців, і скарби поетичні незвичайні.

1875. Лист до А. А .  Фета від 26 жовтня. П З Т ,  т. 62, с. 209.

...Влітку 1879 року в нас у Ясній Поляні гостював 
оповідач билин Щегольонок. Його називали по батько
ві — Петровичем. Його манера розказувати билини була 
подібна до співу сліпих, але в його голосі не було тієї 
огидної гугнявості, яка в них впливала на мене завжди 
відворотно.

Чомусь я запам’ятав його, коли він сидів на кам’яних 
сходинках, на балконі, навпроти батькового кабінету...

Тато слухав його з особливою цікавістю, кожного 
дня примушував розповідати його щось нове, і в Петро
вича завжди щось знаходилося. Він був невичерпний.

З  його оповідей батько згодом запозичив кілька сю
жетів для своїх народних повістей («Чим люди живі», 
«Три старці»)...

Біля кам’яних воріт яснополянської садиби пролягає 
стара Катерининська велика дорога, так звана Москов
сько-Київська — «Муравка». У давні часи це була одна 
з головних російських артерій... Пізніше велика дорога
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була замінена брукованим шосе, яке подекуди йшло 
з нею паралельно, подекуди ж трохи од неї відхилялося... 
Це шосе проходить від Ясної за одну версту під самим 
обрієм і його видно з вікон великої зали. Цим шосе, 
а іноді навіть і старою дорогою, споконвіків ходили 
мандрівники, каліки перехожі і прочани-богомольці... 
Батько полюбляв після занять, тобто годині о четвер
тій дня, або прогулюватися, або їздити верхи. Замість 
колишніх поїздок на купальню, замість полювання він 
почав дедалі частіше ходити пішки на шосе. Прогулюю
чись по шосе, він розмовляв з подорожанами й іноді зу
стрічав серед них надзвичайно розумних і цікавих.

Знову розкрилася перед ним багатовікова народна 
мудрість, так яскраво і просто виражена в чудових ро
сійських прислів’ях і приказках...

Ходіння на шосе стало тепер не тільки захопленням, 
але й потребою.

— Іду на Невський проспект,— казав він жартома 
і бувало зникав до глупої ночі.

— Зустрів чудового старика і дійшов з ним до Ту
ли,— розповідав він, повертаючись без обіду, годині 
о десятій вечора.

Його щоденники того часу пересипані прислів’ями, 
висловами карбованої народної мудрості... які він зібрав 
серед цих подорожан. Чимало з його пізніших народних 
оповідань були натхнені його друзями з «Невського»...

И. Л. Толстой, «Мои воспоминания». Кінець 1870-х років.
< Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. І, с. 194—795.

...Та коли трапиться, книжки прислів’їв Снєгірьова 
і Даля, і ченця Парфенія 2 не забудьте.

1877 Лист до М. М. Страхова від 22—23 вересня.
П З Т  т. 62 С. 343.
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Дуже вдячний вам, дорогий Миколо Миколайовичу, 
за книжки, особливо за прислів’я 3. Я насолоджуюсь 
ними.

1877. Лист до М. М. Страхова від 19 жовтня. П З Т ,  т. 62, с. 345.

Вважаючи свою російську мову аж ніяк не хорошою 
і не повною, Лев Миколайович поставив за мету цього 
літа вивчати мову серед народу. Він розмовляв з проча
нами, мандрівниками, подорожанами та все записував 
у записник народні слова, прислів’я, думки й вислови.

1881. С. А . Толстая. «Дневники», с. 42—43.

Коли я одного разу запитав його {Толстого]: яка 
музика йому подобається найбільше? він відповів: «Про
ста, народна. І найкращий композитор — це народ».

В. И. Алексеев. «Воспоминания о Л. Н . Т олстом». 
У кн. «Летописи Г осуд, литературного музея. Л. Н. Толстой»,

т. II, с. 260.

Іду жорстким шляхом, осторонь з бадьорою піснею 
повертаються з роботи барвисто вбрані жінки. Пауза 
між наспівом, і чутно розмірений стук моїх ніг об дорогу, 
і знову зринає пісня, і знову затихла, і стук кроків. Х о
роше. Замолоду, бувало, без жіночої пісні всередині щось 
завжди або часто співало. І все — і стук кроків, і сонячні 
промені, і погойдування висячого березового віття, і все, 
все немовби відбувалося під пісню.

1891. Щоденник, 2 травня. П З Т , т. 52, с. ЗО.
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...Я гадаю, що ви робите дуже добру справу, намагаю
чись утримати в народі його чудові старовинні пісні. 
Гадаю, що і шлях, обраний вами, приведе вас до мети, 
і тому бажаю успіху вашій справі 4.

1896. Лист до В. В. Андреева від 20 березня. П З Т ,  т. 69, с. 69.

Є — почалося це, мабуть, з Ренесансу — мистецтво 
панське і народне. І в галузі мистецтва слова, драми 
й музики я знаю прекрасні, головне щирістю, якої часто 
зовсім нема у панів, зразки мистецтва; але в живопису 
не знаю, окрім розписаних церковних «мислей», хорошо
го, наївного і саме тому сильного народного мистецтва. 
А  має ж бути таке саме, котре відповідає народній поезії 
і пісні. Чи не змогли б назвати?

1897. Лист до В. В. Стасова від 19 серпня. П З Т , т. 70, с. 122.

Чудові вірші:
Зачал старинушка покряхтывать,
Зачал... покашливать,
Пора старинушке под холстинушку,
Под холстинушку, да и в могилушку.

Яка чарівність народна мова. I картинно, і зворушли
во, і серйозно.

1902. Щоденник, 23 січня. П З Т ,  т. 54, с. 119—120.

Гадаю, що збирання частівок і їх обробка є хорошою, 
корисною справою. Судячи з вашого листа, ви зробите 
цю справу дуже добре, бо видно, що любите й поважає
те їхнього колективного автора.

1909. Лист до Б. В. Кабанова від 5 жовтня. П З Т  т. 80, с. 127
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МОВА І СТИЛЬ

Пробний камінь ясного розуміння предмета полягає 
в тому, щоб зуміти передати його простонародною мовою 
неосвіченій людині.

1853. Автобіографічні записи. Думки (16 жовтня).
П З Т , т. 46, с. 286.

У письменників, що змальовують певний клас народу, 
мимоволі до стилю прищеплюється характер висловлю
вання цього класу. Прагнення передати свою думку від
бивається навіть у способі висловлювання. При усній 
оповіді це помітно ще більше. Єпишка [дядько Єрошка 
в «Козаках»], розповідаючи про щось, від першої особи 
зображує неживі предмети.

...Чудовий морський вислів: якір забрав.

...У схильності простого російського народу перекру
чувати назви є певна підстава. Ніколи мені не трапляло
ся, щоб перекручена назва була немилозвучною і, крім 
того, не мала б російської назви, а також відношення до 
місця чи особи, якій вона належить.— Аргун — Варгу- 
най, Невинно-миська — Безвинка і т. п.

1853. Автобіографічні записи. Спостереження 
(18 жовтня). П З Т ,  т. 46, с. 278.
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Читав оповідання Писемського «Лісовик». Яка химер
на мова і неправдоподібна канва!

1853. Щоденник, 16 грудня. П З Т ,  т. 46, с. 210.

Кожен повинен говорити своєю мовою.
1856. Записна книжка (липень). П З Т  т. 47, с. 193.

Усе це написане найгіршою, тобто гладенькою, літе
ратурною мовою, якою пишуть фейлетони й повісті в по
ганих журналах. Кожен підмет з епітетом, легкі мовні 
звороти, милі русицизми, коли чоловік або жінка гово
рять з додаванням слів гам-от-ко, або що трава росте 
гонко і т. ін.,— та сама мова, про яку кажуть: «приємний 
стиль», і про авторів якої кажуть — «володіє пером». 
І все це на 18 сторінках. Жодного живого зворушливого 
звороту, епітета, жодної особи, жодної картини! І що 
найгірше, немовби є картина, немовби щось змальову
ється. Усе це набране з поганих повістей і згромаджене 
в одну купу < . . .>

Не раз мені доводилося спостерігати, що діти, читаю
чи повісті на зразок «Подорож на село», написані такою 
м’якою мовою, що немовби сама залазить у душу, відразу 
насторожуються і чекають лише на те, що ось-ось із 
усього цього вийде якась неприємність. А  найгірше те, 
що автор описує у статейці зовсім невідомі йому пред
мети, не кажучи вже про погану псевдонародну мову зі 
словами: агорожа, тутотка і голову раскромсал і т. ін., 
тут двічі повторюється, мабуть, для краси картини, що 
селяни на возах везли свої важкі сохи. Автор не знає, 
що соха відрізняється од усіх інших знарядь землероб
ства саме своєю легкістю, що для людей, які бачили соху,
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з нею нерозривно пов язується ознака саме легкості, і що 
її возять на возі лише коли сіють або коли в селянина 
один кінь, що буває дуже рідко.

1862. «Об общественной деятельности на поприще 
народного образования». П З Т , т. 8, с. 285—287.

Завдання наших книжок [додатків до журналу «Яс
ная Поляна»] подвійне: за формою і за змістом. За змі
стом ми маємо намір пропонувати народові тільки те 
читання, яке йому до вподоби; за формою завдання на
ших книжок полягає в тому, щоб подавати цей зміст 
завжди такою мовою, яка б геть уся без винятків була 
зрозумілою читачеві з народу.

1862. (Передмова до історії Матвія). П З Т , т. 8, с. 363.

Він визнавав вживання іноземних слів тільки тоді, 
коли нема відповідних російських слів, і навіть погоджу
вався з такими викривленнями іноземних слів, як «яр- 
монка» або «польта».

С. Л. Толстой. «Мой отец в семидесятых годах».
«Очерки былого». М., 1956, с. 87.

Журнал дуже спонукує мене до діяльності; не знаю, 
що бог дасть. Надішліть, будьте ласкаві, програму, якщо 
Ви маєте.— Мене турбує науковий відділ. Це найважче. 
Може вийти пошлість. А  цього треба боятися найбільше.

Мову треба було б у всіх відділах тримати в чисто
ті — не те, щоб вона була одноманітною, а навпаки — 
щоб не було тієї одноманітної літературної мови, яка 
завжди прикриває порожнечу. Хай це буде мова Карам
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зіна, Філарета, попа Аввакума, але тільки не наша га
зетна. Коли газетна мова буде в нашому журналі, то все 
пропало.

1885. Лист до П. І. Бірюкова від 17— 18 вересня.
П З Т , г. 63, с. 286.

Єдиним засобом розумового спілкування людей є 
слово, і для того, щоб. це спілкування було можливе, 
треба вживати слова так, щоб кожне слово безперечно 
викликало у всіх відповідні й точні поняття. Коли ж 
можна вживати слова як попало і під словами розуміти, 
що спаде нам на думку, то краще вже не говорити, а по
казувати все знаками.

1886—1887. Про життя. П З Т ,  т. 26, с. 319.

«Мова більшості російських письменників терпить від 
великої кількості зайвих слів або робленості. Трапля
ються, наприклад, такі вислови, як «зійшов місяць, блі
дий і величезний» — що суперечить дійсності, або — 
«стиснуті зуби виднілися крізь відкриті губи». Це особ
ливо властиво жінкам-письменницям. Чим вони бездар
ніші, тим вони балакливіші. Прочитавши іноді кілька 
сторінок такого базікання, хочеться сказати: краще б ти 
мовчала, а то тепер усі знатимуть, яка ти розумака! 
Справжній учитель літературної мови — Діккенс. Він 
умів завжди ставити себе на місце зображуваних осіб 
і ясно уявляти собі, якою мовою повинна говорити кож
на з них».

1887. Слова Т  о лет ого, записані А . Ф. Коні. Див.: 
«Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. І, с. 333.
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Працював сьогодні теж добре. Переглядав, виправляв 
спочатку. Як хотілося б перекласти все російською мовою, 
щоб Тит зрозумів. І як тоді все скорочується і з ’ясову
ється. Від спілкування з професорами багатослів’я, труд- 
нослів’я і неясність, від спілкування з селянами стислість, 
краса мови і ясність.

1887. Лист до С. А . Толстої від 13 квітня. П З Т ,  т. 84, с. 25.

Обурює його [Л. Толстого] манера деяких молодих 
англійських письменників, передаючи народну мову, 
спотворювати слова так, що іноземець уже зовсім нічого 
не розуміє. «У нас,— [говорив Толстой],— ця манера, на 
жаль, теж прищеплюється: пишуть: «тыща» замість «ты
сяча»...— досягати такими засобами ефекту — це одна
ково, що на картині зображувати еполети сухозлотицею. 
Треба досягти ілюзії, а не зображувати так, як є...»

1894. В. Ф. Лазурський. Щоденник. «Литературное 
наследство», N9 37—38, с. 462.

Є люди... для яких слово є лише засобом для досяг
нення мети і зовсім вільне від основного свого призна
чення — бути вираженням дійсності.

1897. Щоденник, 29 грудня. П З Т  т. 53, с. 173.

Читав йому своє оповідання «Бик», він дуже сміявся 
і хвалив за те, що знаю «фокуси мови».

— Але розпоряджаєтесь ви словами невміло,— всі 
мужики говорять у вас вельми розумно. В житті вони 
говорять безглуздо, недоладно,— не зразу збагнеш, що 
він хоче сказати. Це робиться навмисне,— під безглуз
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дими словами у них завжди приховане бажання дати 
виговоритись іншому. Хороший мужик ніколи зразу не 
покаже свого розуму, це йому невигідно. Він знає, що до 
людини дурної підходять просто, без хитрощів, а йому 
того й треба! Ви перед ним стоїте відкрито, він одразу ж 
і бачить усі ваші слабкі місця. Він недовірливий, він 
і дружині боїться сказати заповітну думку. А  у вас усе 
нарозхрист, і в кожному оповіданні якийсь вселенський 
собор розумників. І всі афоризмами говорять, це теж не 
так,— афоризм російській мові невластивий.

— А  прислів’я, приказки?
— Це — інше. Це не сьогодні зроблено.
— Проте ж ви самі часто говорите афоризмами.
— Ніколи! Потім ви прикрашуєте все: і людей, і при

роду, особливо — людей! — Так робив Лесков, письмен
ник вигадливий, химерний, його вже давно не читають. 
Не піддавайтесь нікому, нікого не бійтесь,— тоді буде 
добре...

Захопливо розповідаючи про стоїцизм, він ураз на
хмурився, поцмокав губами і суворо сказав:

— Стеганое, а не стежаное; є дієслова стегать і стя
жать, а дієслова стежать нема...

Ця фраза явно не мала ніякого відношення до філо
софії стоїків. Помітивши моє здивування, він поспішно 
мовив, кивнувши головою на двері сусідньої кімнати:

— Вони там говорять: стежаное одеяло!
І продовжував:
— А  солоденький базікало Ренан... Частенько він 

казав мені:
— Ви добре розповідаєте — своїми словами, міцно, 

не книжно.
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Але майже завжди помічав мовну недбалість і гово
рив стиха, мовби сам до себе:

— Подібно, а поряд — абсолютно, коли можна ска
зати — досконально!

Інколи ж докоряв:
— Хлибкий субъект — хіба можна ставити поряд 

такі несхожі по духу слова? Недобре...
Його чутливість до форм мови здавалася мені часом 

хворобливо гострою; одного разу він сказав:
— У якогось письменника я зустрів в одній фразі 

кішку і кишку — огидно! Мене мало не занудило.
Інколи він розмірковував:
— Подождем і под дождем — який зв’язок?
А  одного разу, прийшовши з парку, сказав:
— Зараз садівник каже: насилу столковался. Прав

да ж, дивно? Куються якорі, а не столи. Як же пов’язані 
ці дієслова — ковать і толковать? Не люблю філоло
гів — вони схоласти, але перед ними важлива робота по 
мові. Ми говоримо словами, яких не розуміємо. Ось, 
наприклад, як утворилися дієслова просить і бросить?

Найчастіше він говорив про мову Достоєвського.
— Він писав погано і навіть навмисно некрасиво,— 

я певен, що навмисно, з кокетства. Він форсив; в «Ідіо
ті» в нього написано: «В наглом приставании и афишева- 
нии знакомства». Я гадаю, він навмисно перекрутив сло
во «афишировать», тому що воно чуже, західне. Але 
у нього можна знайти й непростимі промахи: ідіот каже: 
«Осел — добра і корисна людина», але ніхто не сміється, 
хоча ці слова неминуче повинні викликати сміх чи яке- 
небудь зауваження. Він каже це при трьох сестрах, а во
ни любили його висміювати. Особливо Аглая. Цю книгу 
вважають поганою, але головне, що в ній погано, це те, 
що князь Мишкін — епілептик. Коли б він був здоро
вий — його сердечна наївність, його чистота дуже зво-
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рушувала б нас. Але для того, щоб змалювати його здо
ровим, у Достоєвського не вистачило хоробрості. Та й не 
любив він здорових людей. Він був певний, що коли 
сам він хворий — весь світ хворий...

Вранці були штундисти з Феодосії, і сьогодні цілий 
день він із захопленням говорить про мужиків.

За сніданком:
— Прийшли вони,— обидва такі міцні, кремезні; один 

каже: «Ось, прийшли незвані», а другий — «Бог дасть — 
підемо не драні».— І залився дитячим сміхом, так і тря
сеться весь.

Після сніданку, на терасі:
— Незабаром ми зовсім перестанемо розуміти мову 

народу; ми ось кажемо: «теорія прогресу», «роль особи 
в історії», «еволюція науки», «дизентерія», а мужик ска
же: «шила в мішку не сховаєш», і всі теорії, історії, ево
люції стають жалюгідними, смішними, тому що незрозу
мілі й непотрібні народові. Але мужик сильніший за нас, 
він живучіший, і з нами може трапитись, мабуть, те саме, 
що трапилось із плем’ям атцурів, про котре якомусь 
ученому сказали: «Всі атцури перемерли, але тут є папу
га, який знає кілька слів їхньої мови».

— Деякі церковні слова напрочуд темні — який, на
приклад, зміст у словах «господня земля и исполнения 
ее»? Це — не від святого письма, а якийсь популярно- 
науковий матеріалізм.

— У вас десь витлумачено ці слова,— сказав Сулер.
— Мало що в мене витлумачено... «Толк-от есть, да 

не втолкан весь».
І посміхнувся хитренько.
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Пригадується, в одному з його оповідань є таке порів
няння сільського коновала з доктором медицини:

«Слова «гільчак», «почечуй», «пускати кров» хіба не 
ті ж нерви, ревматизми, організми і так далі?»

Це сказано після Дженнера, Берінга, Пастера х. От 
баламут!

< . . .>  Треба писати простіше, народ говорить просто, 
навіть ніби — безладно, а — хороше. Мужик не запитає: 
«чому третина більша чверті, коли завжди чотири більше 
трьох», як запитувала одна вчена панночка. Фокусів — 
не треба.

М. Горький. «Лев Толстой». Повне зібрання творів у тридцяти 
томах, т. 14, с. 260, 2 6 3 -2 6 4 ,  265, 266, 269, 270.

...Тургенев був хорошим письменником, у нього про
ста, чесна мова, справжня російська. Ви [А. П. Чехов] 
теж знаєте, що треба писати чесною російською мовою, 
без закарлючок і примх.

Слова Л. Толстого, що наводяться Горьким у його статті 
«Издалека». М. Горький. Незібрані літературно-критичні

статті. Л., 1941, с. 461.

— А  мова там яка? — спитав мене Лев Миколайович.
— Мова проста,— відповів я.
— Це вже даремно! — несподівано для мене вигук

нув Л. М. і зразу ж додав: — Але не роблено проста? 
Простота,— сказав він: — скоротити період, замінити 
іноземне слово... Але не підроблятися штучно під просту 
мову.
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1907 Н. Н. Г у сев. «Два года с Л. Н. Толстым»
( вересень), с. 13.



Потім якось розговорилися про російську мову, і Лев 
Миколайович висловив жаль, що багато прекрасних ста
ровинних слів і висловів, що ними дуже багата російська 
мова, виходять з ужитку.

Л. М. навів слово «верста»: верста — верстати, роз
верстувати, від цього й міра — верста,— і сказав:

— Є чудовий вислів: «Він йому не верста».
Днів зо три тому Л. М. зауважив, що в жодній мові 

нема стількох відтінків для назви старика: «старик», «ста
ричок», «старец», «старче», «старина»,— як у росій
ській.

1908. А . Гольденвейзер. «Вблизи Толстого», т. І.
Запис від 5 серпня, с. 230.

— Я Семенова [«Крестьянские рассказы»] читаю,— 
[сказав Толстой],— і насолоджуюсь мовою. Чудова на
родна мова у нього.

— У народній мові буває або тон жарту — іронії, або 
ділова мова, або вже справжнісіньке...

1910. А . Гольденвейзер. «Вблизи Толстого», 
т. 2. Запис від 24 травня, с. 26.

За обідом ужито вислів: «этот номер не пройдет». 
Лев Миколайович сказав:

— Цією зіпсованою мовою добре володіє Купрін! 
Чудово знає її і вживає дуже точно. І взагалі він пише 
прекрасною мовою. Дуже образно. Він не промине нічо
го, що б випнуло предмет і справило враження на чи
тача.
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1910. В. Ф. Булгаков. «Лев Толстой в последний год 
ею жизни». Запис від 24 червня, с. 249.



[Толстой сказав]: — .- Це його [Пушкіна] гідна подиву 
мова, яку він так сміливо й вільно повертає, куди захоче, 
і завжди попадає в самісіньку точку.

1910. А . Гольдснвейзер. «Вблизи Толстою», т. 2, с. 71



СУТНІСТЬ МИСТЕЦТВА, 
ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
І РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДЕЙ

...Для чого пишуть люди? Для того, щоб набути — 
хто грошей, хто слави, а хто й того й іншого; дехто ж 
каже, що для того, щоб навчати людей доброчесності. 
Для чого читають люди, для чого вони дають гроші 
і славу за книжки? Люди хочуть бути щасливими; ось 
загальна причина всіх діянь. Єдиний спосіб бути щас
ливим є доброчесність, отже доцільно читати й давати 
славу та гроші [за] ті книжки, які вчать доброчесності. 
Які ж це книжки? Догматичні, побудовані на началах 
розуму, та умоглядні,— інших здоровий розум не до
пускає.

Та хіба не корисні книжки, які, вишукано зображуючи 
доброчесність, впливають прикладом? Майже всі згодні 
під доброчесністю розуміти підкорення пристрастей ро
зумові. Тим часом поети й романісти, історики і приро
дознавці, замість того, щоб розвитком розуму схиляти 
людей до розважливих вчинків, розвитком пристрастей 
схиляють їх до діянь нерозважних. Скажуть, що природ
ничі науки необхідні для вигод приватного життя. Але 
хіба вигоди приватного життя сприяють розвиткові доб
рочесності? Анітрохи; навпаки, вони ще більше підко
ряють нас пристрастям.

Звичайно, по-своєму корисне все. Доведено, що для 
людини корисне існування блохи, яка її кусає, але є ко
ристь об’єктивна, котру краще назвати необхідним впли
вом, користь суб’єктивна. Саме про неї я й казав.

/8 5 /. «Для чего пииіут люди». Незакінчений уривок.
П З Т ,  т.1,с. 246.
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Живопис впливає на здатність уявляти природу та 
її царину — простір. Музика впливає на здатність уяв
ляти наші почуття.— І її царина — гармонія та час.— 
Поезія впливає на здатність уявляти як те, так і інше, 
тобто дійсність або відношення наших почуттів до при
роди.— Перехід від живопису до музики є танці. Від 
музики до поезії — пісні.— Чому стародавні музику на
зивали наслідувальною? Чому до кожного переходу не 
приєднати яке-небудь почуття? Чому музика впливає на 
нас як спогад? Чому, залежно від віку й виховання, сма
ки до музики різні? Чому живопис є наслідуванням при
роди, цілком зрозуміло (хоч воно й неповне); але чому 
музика є наслідуванням наших почуттів і яка спорідне
ність кожної зміни звуку з яким-небудь почуттям? Не 
можна сказати. Природа підлягає нашим 5 чуттям, а по
чуття, як: розпач, любов, захват тощо та їхні відтінки, 
не тільки не підлягають нашим 5 чуттям, але не підля
гають навіть і розумові. Музика має навіть перед поезією 
ту перевагу, що наслідування почуттів музики повніше 
наслідування поезії, але не має тієї ясності, яка становить 
приналежність поезії.

1851. Щоденник, 29 листопада. П З Т ,  т. 46, с. 239—240.

Сутність естетичного почуття, збуджуваного в нас 
живописом,— у широкому розумінні — є спогад про 
образ. Сутність естетичного почуття, збуджуваного му
зикою, є неусвідомлений спогад про почуття та про пере
ходи з одного почуття в інше.

Почуття поезії є свідомий спогад про життя з його 
образами та почуттями.

1852. «Детство» (Варианты из второй редакции 
повести). П З Т ,  т. 1, с. 180.
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Шіллер цілком справедливо вважав, що ніякий геній 
не може розвинутися на самоті, що зовнішнє збуджен
ня — хороша книжка, розмова — просувають більше 
в роздумах, ніж роки усамітненої праці.— Мисль має 
народжуватися в громаді, а опрацювання й вираження 
її відбувається в усамітненні.

1853. Щоденник. П З Т  т. 46, с. 188.

Читаючи філософську передмову Карамзіна * до жур
налу «Утренний свет» який він видавав у 1777 році 
і в котрому він каже, що мета журналу полягає в любо- 
мудрості, в розвиткові людського розуму, волі й почуття, 
у спрямуванні їх до доброчесності, я дивувався з того, 
як могли ми до такої міри втратити поняття про єдину 
мету літератури — моральну, що почніть ви тепер роз
мову про необхідність морального повчання, ніхто не 
зрозуміє вас.

1853. Щоденник. П З Т ,  т. 46, с. 213—214.

Ніякий мистецький струмінь не увільняє від участі 
в громадському житті.

1856. Щоденник. П З Т ,  т. 41, с. 95.

ПРОМОВА В ТОВАРИСТВІ 
ЛЮ БИТЕЛІВ РОСІЙСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ

Вельмишановне] П[анство]. Обрання мене в члени 
товариства потішило моє самолюбство й щиро обрадувало 
мене. Лестиве обрання це я відношу не так до моїх сла
беньких спроб у літературі, як до того, що обрання це

* Помилка Толстого, слід читати: Новикова.

219



є вираженням співчуття тій галузі літератури, в якій 
зроблено ці спроби. Протягом останніх двох років полі
тична, а надто викривальна література, запозичивши 
в своїх цілях засоби мистецтва і знайшовши надзвичайно 
розумних, чесних і талановитих представників, які палко 
й рішуче відповідали на кожне питання хвилини, на кож
ну тимчасову рану суспільства, здавалося, поглинула 
всю увагу публіки і художню літературу, позбавила будь- 
якого її значення. Більшість публіки почала думати, що 
завдання всієї літератури полягає лише у викриванні 
зла, в обговоренні та у виправленні його, одне слово, 
в розвиткові громадянського почуття в суспільстві. Про
тягом останніх двох років мені траплялося читати й чути 
судження про те, що часи побрехеньок та віршиків 
минули без вороття, що надходить час, коли Пушкіна 
забудуть і не читатимуть більше, що чисте мистецтво 
неможливе, що література є лише знаряддям громадян
ського розвитку суспільства і т. ін. Щоправда, чути було 
в цей час приглушені політичним шумом голоси Фета, 
Тургенєва, Островського, чути було відновлені в критиці, 
чужі нам, теревені про мистецтво для мистецтва, але 
громадськість знала, що вона робила, вона й далі спів
чувала політичній літературі й тільки її вважала літера
турою. Захоплення це було благородним, необхідним 
і навіть тимчасово справедливим. Для того, щоб мати 
сили зробити ті велетенські кроки вперед, які зробило 
наше суспільство за останній час, воно мало бути одно
стороннім, воно повинно було пориватися далі мети, щоб 
осягнути її, повинно було лише саму цю мету бачити 
перед собою. І справді, чи можна було думати про пое
зію в той час, коли перед очима вперше розгорталася 
картина навколишнього зла і уявлялася можливість 
позбутися його. Як думати про прекрасне, коли стає 
боляче! Ми користуємося плодами цього захоплення
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й тому не нам докоряти за нього. Поширена в суспільстві 
неусвідомлена потреба поваги до літератури, виникнення 
громадської думки, скажу навіть самоуправління, що 
його замінила нам наша політична література,— ось 
плоди цього благородного захоплення. Та хоч яке бла
городне й хоч яке благотворне було це одностороннє 
захоплення, воно не могло тривати, як і будь-яке захоп
лення. Література народу є цілковита, всебічна свідо
мість його, в якій однаково повинні відбитися як народна 
любов до правди і добра, так і народне споглядання 
краси в певну епоху розвитку. Тепер, коли минуло перше 
буяння нововідкритої діяльності, минуло й торжество 
успіху, коли довгостримуваний політичний потік, який, 
прорвавшись, погрожував поглинути всю літературу, 
вгамувався й ліг у своє русло, суспільство зрозуміло 
однобічність свого захоплення. Почулися розмови про 
те, що темні картини зла набридли, що марно описувати 
те, що всі ми знаємо і т. д. І суспільство мало підставу. 
Це наївно виражене незадоволення означало, що суспіль
ство зрозуміло тепер не з самих лише критичних статей, 
а з досвіду свого дізналося, прожило ту, здавалося б, 
просту істину, що хоч яке велике значення політичної 
літератури, віддзеркалюючої в собі тимчасові інтереси 
суспільства, хоч як необхідна вона для народного роз
витку, але є інша література, що віддзеркалює в собі 
вічні, загальнолюдські інтереси, найдорожчу, задушевну 
свідомість народу, література, доступна людині будь-яко
го народу й будь-якого часу, і література, без якої не 
розвивався жоден народ, сповнений сили і снаги.

Це виникле останнім часом переконання подвійно ра
дісне для мене. Воно радісне для мене особисто як для 
одностороннього любителя красного письменства, яким 
я щиросердно визнаю себе, і радісне взагалі, як новий 
доказ сили і змужніння нашої громадськості й літератури.
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Усвідомлення громадськістю потреби і значення двох 
окремих родів літератури є найкращим доказом того, що 
література наша взагалі не перенесена з чужого грунту 
дитяча розвага, як це ще чимало хто вважає, а що стоїть 
вона на своїх міцних підвалинах, відповідає на різносто- 
ронні потреби свого суспільства, сказала і ще багато що 
має сказати і є серйозною свідомістю серйозного народу.

У наш час змужніння нашої літератури більше, ніж 
будь-коли, можна пишатися званням Російського пи
сьменника, радіти відновленню товариства любителів 
Російської словесності і щиро дякувати за честь обрання 
в члени цього почесного товариства.

1859. П З Т ,  т. 5, с. 271— 273.

«Лев Миколайович,— сказав Федька (я гадав, він 
знову про графиню),— для чого вчитися співу? Я часто 
думаю, справді, навіщо вчитися співати?»

Як він перескочив від страхіття вбивства до цього 
питання, бог його знає, але по всьому: по звуку голосу, 
по серйозності, з якою він домагався відповіді, по мов
чазній цікавості інших двох відчувався найжвавіший 
і найзаконніший зв’язок цього питання з попередньою 
розмовою. Чи був цей зв’язок у тому, що він відповідав 
на моє пояснення можливості злочину неосвіченістю 
(я говорив їм це), чи в тому, що він перевіряв себе, пе
реносячись у душу вбивці і згадуючи свою улюблену 
справу (в нього чудовий голос і величезний талант до 
музики), чи зв’язок полягав у тому, що він відчув, що 
тепер настав час щирої розмови, і в душі його піднялися 
всі питання, які потребують розв’язання,— тільки запи
тання його не здивувало нікого з нас. «А навіщо малю
вання, навіщо добре писати?» — сказав я, не знаючи, як 
пояснити йому, для чого мистецтво. «Навіщо малюван-
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ня?» — повторив він задумливо. Він саме питав: навіщо 
мистецтво? Я не смів і не вмів пояснити. «Навіщо малю
вання?»— сказав Сьомка.— «Намалюєш усе, будь-яку 
річ по ній зробиш!» — «Ні, це креслення,— сказав Федь
ка,— а навіщо фігури малювати?» — Здорова натура 
Сьомки не завагалася.— «Навіщо палиця? Навіщо ли
па?»— сказав він, постукуючи по липі.— «А справді, 
навіщо липа?» — сказав я. «Крокви зробити»,— відповів 
Сьомка. «А ще влітку навіщо, поки її не зрубано?» — 
«Та нінавіщо».— «Ні, справді,— вперто допитувався 
Федька,— навіщо росте липа?» І ми почали говорити 
про те, що не все є тільки користь, а є краса, і що ми
стецтво є краса, і ми зрозуміли одне одного, і Федька 
цілком зрозумів, навіщо липа росте й навіщо співати. 
Пронька погодився з нами, та він розумів більше красу 
моральну — добро. Сьомка розумів своїм великим розу
мом, але не визнавав краси без користі. Він сумнівався, 
як це часто буває з людьми великого розуму, які відчу
вають, що мистецтво є сила, але не відчувають у своїй 
душі потреби цієї сили, він так само, як і вони, хотів 
розумом дійти до мистецтва й намагався запалити в собі 
цей вогонь. «Будемо співати завтра И же я помню свой 
голос». У нього правильний слух, але нема смаку, вишу
каності в співі. Федька ж цілком розумів, що липа гарна 
в листі і влітку добре дивитися на неї, й більше нічого 
не треба. Пронька розумів, що її шкода зрубати, бо вона 
жива теж: «це ж все одно, що кров, коли з берези сік 
п’ємо». Сьомка, хоч і не казав, певне, думав, що мало з неї 
пуття, коли вона трухлява.— Мені важко повторити, що 
ми говорили тоді, але я пам’ятаю — ми переговорили, як 
мені здається, все, що сказати можна про користь, про 
красу пластичну й моральну 2.

1862. «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь 
месяцы». Стаття 1 ~ша. П З Т ,  т. 8, с. 45—47
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Збудити інтерес, знати про те, як живе, жило, скла
далося й розвивалося людство в різних державах, інте
рес до пізнання тих законів, якими вічно рухається люд
ство, збудити, з другого боку, інтерес до зрозуміння 
законів явищ природи на всій земній кулі й розміщення 
на ній роду людського — це інша річ.

Можливо, збудження такого інтересу й корисне, але 
до осягнення цієї мети не поведуть ні Сегюри, ні Тьєри, 
ні Ободовські, ні Грубе 3. Я знаю для цього два елемен
ти: художнє чуття поезії та патріотизм. Для того, щоб 
розвинути і те й інше, ще нема підручників, а доки їх 
нема, нам треба шукати...

1862. «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь 
месяцы». Стаття 2-га. П З Т ,  т. 8, с. 109.

Мета митця не в тому, щоб незаперечно вирішити 
питання, а в тому, щоб примусити любити життя в усіх 
його незліченних, довіку невичерпних явищах. Коли б 
мені сказали, що я можу написати роман, яким я неза
перечно встановлю правильний, як мені здаватиметься, 
погляд на всі соціальні питання, я не присвятив би тако
му романові і двох годин роботи, а коли б мені сказали, 
що те, що я напишу, теперішні діти читатимуть років 
через 20 і плакатимуть над ним, і сміятимуться, і полюб
лять життя, я присвятив би йому все життя і всі свої 
сили.

1865. Лист до П. Д. Боборикіна. П З Т ,  т. 61, с. 100.

Поезія є вогонь, що займається в душі людини. Во
гонь цей палить, гріє й освітлює.

Одні люди відчувають жар, другі теплоту, треті ба
чать тільки світло, четверті й світла не бачать. А  біль
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шість — юрба — судді поетів, не відчувають жару й теп
лоти, а бачать тільки світло. І вони всі думають, що 
справа поезії тільки освітлювати. Люди, які так думають, 
самі стають письменниками й ходять з ліхтарем, освіт
люючи життя. (їм природно здається, що світло потріб
ніше там, де темно й безладно). Інші розуміють, що 
справа в теплі, й вони зігрівають штучно те, що зручно 
зігрівається (те й інше роблять часто і справжні поети 
там, де вогонь не горить у них). Але справжній поет 
сам, мимоволі і зі стражданням горить і змушує горіти 
інших. І в цьому вся річ.

1870. < Записная книжка». П З Т ,  т. 48, с. 129.

Художній твір є плід любові. Але любов без діл 
мертва. Зробіть діло любові, і ми полюбимо те, що ви 
любите.

1875. Лист до П. Д. Голохвастова. П З Т ,  т. 62, с. 203.

«Але наука, мистецтво! Ви заперечуєте науку і ми
стецтво, тобто заперечуєте те, чим живе людство!» Мені 
раз у раз роблять це — не заперечення, а вдаються до 
цього прийому, щоб, не розбираючи моїх доказів, відки
дати їх. «Він заперечує науку і мистецтво, він хоче повер
нути людей до дикого стану; чого ж слухати його й 
розмовляти з ним?» Але це несправедливо. Я не тільки 
не заперечую науку і мистецтво, а я тільки в ім’я того, 
що є справжньою наукою і справжнім мистецтвом, і кажу 
те, що я кажу; тільки для того, щоб була можливість 
людству вийти з того дикого стану, в який воно швидко 
впадає, завдяки хибному вченню нашого часу, тільки 
для цього я й кажу те, що я кажу.
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Наука і мистецтво так само необхідні людям, як їжа, 
і пиття, і одяг — навіть необхідніші, але вони стають 
такими не тому, що ми вирішимо, що те, що ми називає
мо наукою й мистецтвом, необхідне, а тільки тому, що 
вони справді необхідні людям.

Адже, коли для тілесної поживи людей готуватимуть 
сіно, то наше переконання в тому, що сіно є поживою 
людей, не зробить того, що сіно справді стане поживою 
людей. Адже я не можу сказати: «Чого ж ти не їси 
сіна, коли воно — необхідна пожива?» Пожива необхід
на, але може статися так, що те, що я пропоную,— не 
пожива. Саме це й сталося з нашою наукою і мисте
цтвом. А  нам здається, що коли ми до грецького слова 
додамо слово логія й назвемо це наукою, то це й буде 
наукою, і коли яку-небудь гидотну річ, як танці оголених 
жінок, назвемо грецьким словом хореографія і скажемо, 
що це мистецтво, то воно й буде мистецтвом. Та хоч би 
скільки ми говорили це, діло, яким займаємося, рахуючи 
комашок і досліджуючи хімічний склад зірок Чумацького 
Шляху, малюючи русалок та історичні картини, ство
рюючи повісті та симфонії, наше діло не стане ні наукою, 
ні мистецтвом доти, доки воно не буде охоче сприймати
ся тими людьми, для яких воно робиться. А  досі воно 
не сприймається.

Коли б тільки одним людям дозволено було продуку
вати поживу, а всім іншим було б заборонено це робити, 
або коли б їх поставлено в умови, за яких їм неможливо 
було б продукувати, я гадаю, що якість поживи знизи
лася б. Коли б люди, які мають монополію продукувати 
поживу, були російськими селянами, не було б іншої 
поживи, крім чорного хліба, щів, квасу тощо,— крім то
го, що вони люблять і що їм приємно. Те саме сталося б 
з тією вищою людською діяльністю науки та мистецтва, 
коли б монополію її присвоїла собі одна каста; та тільки
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з тією різницею, що в тілесній поживі не може бути дуже 
великих відхилень від природності, а хліб та щі хоч і не 
дуже смачна пожива, а все-таки їстівна; а в духовній 
поживі можуть бути щонайбільші відхилення; і деякі 
люди можуть довгий час живитися просто непотрібною 
їм або шкідливою, отруйною духовною поживою, можуть 
самі повільно вбивати себе духовним опіумом чи спир
том і цю саму поживу пропонують масам.

Саме це і сталося з нами. І сталося через те, що ста
новище людей науки й мистецтв привілейоване, через те 
що науки й мистецтва (за наших часів) у нашому світі 
не є усією тією розумною діяльністю усього без винятку 
людства, яке виділяє свої найкращі сили на служіння 
наукам і мистецтву, а є діяльністю маленького гуртка 
людей, які мають монополію на ці заняття й називають 
себе людьми науки і мистецтва, і які через те спотворили 
самі поняття науки і мистецтва, втратили смисл свого 
покликання й зайняті лише тим, щоб розважати й ряту
вати від гнітючої скуки свій маленький гурток дармо
їдів.

Мистецтво — там, де була істинна наука, було завжди 
вираженням її. Відколи є люди, вони з усієї діяльності 
вираження розмаїтих знань виділяли найголовніше вира
ження знання про призначення та благо людини, і саме 
вираження цього знання й було мистецтвом у вузькому 
розумінні. Відколи були люди, були й ті, особливо чуйні 
і сприйнятливі до вчення про благо та про призначення 
людини, які на гуслях і тимпанах, у зображеннях і слова
ми виражали свою та людську боротьбу з обманами, які 
відвертали їх од їхнього призначення, виражали свої 
страждання в цій боротьбі, свій розпач, коли торжеству
вало зло, свої надії на торжество добра та свій захват,
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коли усвідомлювано настання цього прийдешнього бла
га. Відколи були люди, істинне мистецтво, те, яке високо 
цінувалося людьми, не мало іншого значення, крім вира
ження науки про призначення та благо людини. Завжди 
й до останнього часу мистецтво служило вченню про 
життя,— лише тоді воно було тим, що так високо ціну
вали люди. Але одночасно з тим, як на місце істинної 
науки про призначення та благо стала наука про все, 
що зійде на думку,— з тих пір і зникло мистецтво як 
важлива діяльність людства. Мистецтво в усіх народів 
існувало й існує доти, доки те, що тепер у нас зневажли
во називається релігією, вважалося єдиною наукою. По
ки в нашому європейському світі була церква як учення 
про призначення та благо, і вчення церкви вважалося 
єдиною істинною наукою, мистецтво служило церкві й 
було істинним мистецтвом. Та відколи мистецтво вийшло 
з церкви й стало служити науці, а наука служила чому 
попало, мистецтво втратило своє значення, і, незважаючи 
на заявлювані за давньою звичкою права та на безглузде 
твердження, що мистецтво служить мистецтву,— твер
дження, яке приносить людям приємність і, як таке, не
минуче зливається з хореографічними, кулінарними, пе
рукарськими та косметичними мистецтвами, творці яких 
називають себе артистами з таким само правом, як і пое
ти, живописці та музиканти нашого часу.

Оглянешся назад і бачиш: протягом тисячоліть 
з мільярдів людей, які жили на світі, вирізняються де
сятки Конфуціїв, Будд, Солонів, Сократів, Соломонів, 
Гомерів, Ісайїв, Давидів 4. Певне, рідко трапляються вони 
серед людей, незважаючи на те, що тоді не з однієї лише 
касти, а з усіх людей виходили ці люди, очевидно, рід
кісні ці істинні вчені й митці, творці духовної поживи. 
І недаремно людство так високо цінувало їх і цінує. 
А тепер виявляється, що всі ці великі діячі науки й ми
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стецтва минулого нам уже непотрібні. Тепер діячів 
науки й мистецтва можна, за законом розподілу праці, 
створювати фабричним способом, і ми протягом одного 
десятиріччя настворювали великих людей мистецтва й 
літератури більше, ніж їх народилося серед усіх людей 
від початку світу. Тепер є цех учених і митців, вони за
готовляють удосконаленим способом всю ту духовну 
поживу, яка потрібна людству. І заготували вони її так 
багато, що колишніх не тільки стародавніх, а й ближчих 
уже не треба згадувати,— це все була діяльність теоло
гічного й метафізичного періоду, і все це треба стерти; 
а справжня, розумна діяльність почалася десь років 
50 тому і протягом цих 50 років ми настворювали стільки 
великих людей, що на кожну науку припадає по 10 вели
ких людей, а наук настворювали стільки — благо їх лег
ко створювати, досить тільки додати до грецької назви 
слово логія й розмістити по готових рубриках — і готова 
наука,— настворювали наук стільки, що не тільки жодна 
людина не може знати їх, але й жодна наука не запам’я
тає всіх назв існуючих наук; самі лише назви становити
муть товстий лексикон і щодня створюють ще науки. 
Настворювали дуже багато, достоту як той учитель-чу- 
хонець, котрий викладав дітям поміщика замість фран
цузької мови чухонську. Навчив усього пречудово, одне 
тільки лихо, що ніхто, крім нас, нічого цього не розуміє 
і вважає все це ні до чого непридатною нісенітницею. 
А втім, і на це є пояснення. Люди не розуміють усієї 
корисності наукової науки тому, що вони перебувають 
під впливом теологічного періоду, того безглуздого періо
ду, коли увесь народ і в євреїв, і в китайців, і в індійців, 
і у греків розумів усе, що казали їм їхні великі вчителі.

Та хоч би від чого це сталося, річ у тому, що науки 
і мистецтва завжди були в людства, й коли вони справді 
були, вони були потрібні і зрозумілі всім людям. Ми ж
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створюємо щось таке, що ми називаємо науками і мисте
цтвами, але виявляється, що те, що ми створюємо, непо
трібне й незрозуміле людям. І тому, хоч би які прекрасні 
були ті речі, які ми створюємо, ми не маємо права нази
вати їх науками і мистецтвами.

«Але ви лише даєте інше, неузгоджене з наукою, 
вужче визначення науки і мистецтва»,— кажуть мені на 
це; залишається все та само наукова і мистецька діяль
ність Галілеїв, Бруно, Гомерів, Мікеланджелів, Бетхове- 
нів та всіх меншої величини вчених і митців, які все своє 
життя присвячували служінню науці і мистецтву і які 
були й залишаться благодійниками людства, намагаю
чись забути той новий принцип розподілу праці, на під
ставі якого наука і мистецтво займають тепер своє при
вілейоване становище й на підставі якого ми маємо змогу 
вже не голослівно, а за даним мірилом вирішувати, має 
чи не має підстави та діяльність, яка називає себе нау
кою і мистецтвом, так величати себе?

Коли єгипетські або грецькі жерці творили свої нікому 
не відомі таїнства й казали про ці таїнства, що в них 
і полягає вся наука і мистецтво,— я не міг на підставі 
користі, що вони давали народові, перевірити правиль
ність їхньої науки, тому що наука за їхніми твердження
ми була — надприродне; але тепер у всіх нас є чітке 
і просте визначення діяльності науки і мистецтва, що 
виключає все надприродне: наука і мистецтво обіцяють 
виконувати мозкову діяльність людства на благо суспіль
ства або всього людства. І тому ми маємо право називати 
наукою і мистецтвом тільки таку діяльність, яка стави
тиме собі таку мету й досягатиме її. Через те, хоч би як 
називали себе вчені, які придумують теорії карних, дер
жавних та міжнародних прав і винаходять нові гармати
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й вибухові речовини, та митці, які створюють паскудні 
опери й оперетки й такі само паскудні романи— ми не 
маємо права називати всю цю діяльність діяльністю нау
ки і мистецтва, бо така діяльність не має своєю метою 
благо суспільства або людства, а навпаки, спрямована 
на шкоду людям.

Так само, хоч би як називали себе ті вчені, які в про
стодушності своїй все своє життя досліджують мікроско
пічних тварин і телескопічні та спектральні явища, або 
митці, які, після ретельного дослідження пам’яток ста
ровини, пишуть історичні романи, картини, симфонії і 
прекрасні вірші,— усіх цих людей, незважаючи на все 
їхнє старання, не можна називати людьми науки і мисте
цтва, по-перше, тому що їхня діяльність науки для науки 
і мистецтва для мистецтва не має на меті благо; по-друге, 
тому що ми не бачимо наслідків цієї діяльності для блага 
суспільства або людства. А  те, що з їхньої діяльності 
буває інколи користь і приємне для декого з людей, як 
і з усього може бути приємне й корисне для декого з лю
дей, аж ніяк не дає нам право за їхнім науковим визна
ченням, вважати їх за людей науки і мистецтва.

Так само, хоч би як називали себе люди, які винахо
дять застосування електрики до освітлення, опалення й 
руху чи створюють нові хімічні сполуки, що дають дина
міт або прекрасні фарби, і хоч би як називали себе люди, 
які правильно виконують симфонії Бетховена, грають 
у театрі, малюють гарні портрети, жанри, пейзажі і кар
тини чи пишуть цікаві романи, мета яких полягає лише 
в тому, щоб розважати від нудьги багатія,— діяльність 
цих людей не може бути названа наукою і мистецтвом, 
бо діяльність ця, так само як і мозкова діяльність в ор
ганізмі, не спрямована на благо цілого, а керується лише 
особистою вигодою, привілеями, грішми, одержуваними 
за винахід, і через те діяльність такого роду науки і ми
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стецтва так само не може бути відокремлена від будь- 
якої іншої корисливої, особистої діяльності, що збільшує 
приємності життя, як і діяльність трактирників, і наїзни
ків, і модисток, і проституток тощо. Діяльність як пер
ших, так і других, так і третіх не підходить під визна
чення науки і мистецтва, на підставі розподілу праці,— 
науки і мистецтва, що обіцяють служити благові всього 
людства чи суспільства.

Визначення наукою науки і мистецтва цілком пра
вильне, але, на жаль, діяльність теперішніх наук і ми
стецтв не підходить під нього. Одні роблять просто 
шкідливе, другі — марне, треті — нікчемне, придатне 
лише для багатіїв. Вони не виконують того, що за своїм 
власним визначенням узялися виконувати, і через те так 
само мало права мають вони вважати себе людьми науки 
і мистецтва, як зіпсоване духовенство, котре не виконало 
взятих на себе зобов’язань, не має права визнавати себе 
носієм божої істини.

І зрозуміло, чому діячі сьогоднішньої науки і ми
стецтв не виконали й не можуть виконати свого покли
кання. Вони не виконують його тому, що вони з обов’яз
ків своїх зробили права.

Діяльність наукова й мистецька в її справжньому 
розумінні тільки тоді плодотворна, коли вона не знає 
прав, а знає самі обов’язки. Тільки тому, що вона завжди 
така, що її властивість бути такою, людство й цінує цю 
діяльність так високо. Якщо люди справді покликані 
служити іншим духовною працею, вони в цій праці вба
чатимуть тільки обов’язок і виконуватимуть її самовід
дано, незважаючи на злигодні, не шкодуючи сил і праці.

Мислитель і митець ніколи не сидітимуть спокійно на 
олімпійських висотах, як ми звикли це уявляти; мисли
тель і митець повинен страждати разом з людьми для 
того, щоб знайти спасіння й розраду. Крім того, він
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страждає ще й тому, що завжди, повсякчас відчуває три
вогу і хвилювання: він може вирішити й сказати те, що 
дало б людям благо, позбавило б їх страждання, дало 6 
їм утіху, а він сказав не так, зобразив не так, як слід; 
він зовсім не вирішив і не сказав, а завтра буде пізно — 
він помре. І тому страждання і самозречення завжди буде 
долею мислителя і митця.

Не той стане митцем і мислителем, кого буде вихова
но в закладі, де нібито роблять ученого й митця (а на
справді роблять губителя науки і мистецтва) й де він 
одержить диплом і забезпечення, а той, хто й радий би 
не мислити й не виражати того, що закладене йому 
в душу, але не може не робити того, до чого спонукають 
його дві нездоланні сили: внутрішня потреба й вимоги 
людей.

Гладких, розкошуючих і самовдоволених мислителів 
і митців не буває. Духовна діяльність і вираження її, 
справді потрібні для інших, це найважче покликання лю
дини — хрест, як сказано в Євангелії. І єдина, безсум
нівна ознака наявності покликання є самозречення, са
мопожертва для виявлення вкладеної в людину сили на 
користь іншим людям. Без мук не народжується і духов
ний плід.

Тим часом наші науки і мистецтва забезпечені, дипло
мовані й тільки тієї й турботи у всіх, як би ще краще 
забезпечити, тобто зробити для них неможливим слу
жіння людям.

Істинної науки й істинного мистецтва є дві безсумнів
ні ознаки: перша — внутрішня, та, що служитель науки 
і мистецтва не заради вигоди, а самовіддано виконувати
ме своє покликання, і друга — зовнішня, та, що твір його
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буде зрозумілий усім людям, благо котрих він має на 
увазі.

І хоч би в чому вбачали люди своє призначення та 
благо, наука буде вченням про це призначення та благо, 
а мистецтво — вираженням цього вчення. Закони Кон- 
фуція — наука; вчення Мойсея, Христа — наука; будівлі 
в Афінах — мистецтво, псалми Давидові — теж мисте
цтво; обідня відправа — мистецтво, але вивчення тіл 
у чотирьох вимірах, і таблиці хімічних сполук, і наші 
поеми та симфонії, і картини ніколи не були ні наукою, 
ні мистецтвом. Місце справжньої науки в наш час посі
дають богослов’я та юридичні науки, місце справжнього 
мистецтва посідають церковні та урядові обряди, в які 
все одно ніхто не вірить і на які все одно ніхто не дивить
ся серйозно; а те, що називається у нас наукою і мисте
цтвом,— це витвори бездіяльного розуму й почуття, що 
мають на меті лоскотати такі ж марні розуми й почуття: 
науки і мистецтва наші незрозумілі й нічого не дають 
народові, бо не мають на увазі його благо.

Відколи ми знаємо життя людей, ми завжди і скрізь 
знаходимо панівне вчення, яке хибно називає себе нау
кою, яке не розкриває для людей, а затемнює для них 
смисл життя. Так це було у греків (софісти), потім 
у християн (містики, гностики, схоласти), у євреїв (ка- 
балісти й талмудисти) 5, і так скрізь аж до нашого часу. 
Що за особливе щастя наше жити в такий особливий час, 
коли та розумова діяльність, що називає себе наукою, 
не тільки не впадає в оману, але перебуває, як нас запев
няють, у якомусь незвичайному процвітанні! Чи не похо
дить це особливе щастя з того, що людина не може й 
не хоче бачити своєї потворності? Чому ж від оцих наук, 
і софістів, і кабалістів, і талмудистів не залишилося нічо
го, крім слів, а ми отак особливо щасливі? Адже ознаки 
достоту такі самі: те саме самозадоволення, та сама сліпа
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впевненість, що ми, саме ми й тільки ми, на істинній 
путі, й тільки з нас починається істинне. Ті самі споді
вання, що от-от ми відкриємо щось надзвичайне, й та 
сама головна, що відкриває наші омани, ознака; вся 
мудрість наша залишається при нас, а маси народу не 
розуміють, і не приймають, і не потребують її.

Становище наше дуже скрутне, але чому ж не поди
витися на нього прямо?

Час отямитися й оглянутися на себе. Адже ми не що 
інше, як книжники і фарисеї, які сіли на сідалище Мой- 
сея 6, взяли ключі від царства небесного й самі не входять 
та й інших не пускають. Адже ми, жерці науки і мисте
цтва — найпаскудніші обманщики й маємо на наше ста
новище значно менше прав, ніж найлукавіші й найроз- 
бещеніші жерці. Адже для нашого привілейованого ста
новища у нас немає ніякого виправдання: ми шахрай
ством захопили це місце і обманом утримуємо його. Жер
ці, духовенство, наше чи католицьке, хоч би які вони 
були розбещені, мали право на своє становище,— вони 
казали, що навчають людей життя і спасіння. А  ми, люди 
науки і мистецтва, підкопалися під них, довели людям, 
що вони обманюють, і посіли їхнє місце; і не вчимо лю
дей життя, навіть запевняємо, що вчитися цього не тре
ба, а смокчемо соки народу й за це навчаємо своїх дітей 
грецької та латинської граматики, щоб і вони могли жити 
таким само паразитичним життям, яким живемо ми. Ми 
кажемо: касти були, тепер у нас їх нема. А  що ж означає 
те, що одні люди та їхні діти працюють, а інші люди та 
їхні діти не працюють?

Приведіть індіанця, який не знає мови, і покажіть 
йому європейське та наше життя кількох поколінь, і він 
визнає такі само дві найголовніші, чітко визначені касти 
робочих і не робочих, які є і в нього. І як і в нього, так 
і в нас, право не працювати дає особливе посвячення,
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яке ми називаємо наукою і мистецтвом, взагалі — осві
тою. Саме ця освіта та все поєднане з нею розіпсування 
розуму і привело нас до того дивоглядного безумства, 
внаслідок якого ми не бачимо того, що цілком ясне й 
безсумнівне. Ми поїдаємо людські життя наших братій 
і вважаємо себе християнами, гуманними, освіченими 
й цілковито правими людьми.

...За наших часів уся найкраща частина науки і ми
стецтва, та, в якій залишився смисл її покликання, раз 
у раз нагадує нам про нашу жорстокість та про наше не
законне становище. Давні, усталені виправдання геть 
зруйновані; нові, ефемерні виправдання науки для нау
ки, мистецтва для мистецтва не витримують світла про
стого, здорового розсудку. Совість людей не може бути 
заспокоєна новими вигадками, а може бути заспокоєна 
тільки зміною життя, за якого не треба буде і ні в чому 
буде виправдовуватися.

1882—1886. «Так что же нам делать?». П З Т ,  т. 25, 
с. 363— 365, 369— 370, 3 7 4 -3 7 6 ,  394.

Мисль людська саме тим і важлива, що вона впливає 
на людей вільно, а не насильно, й ніхто не може приму
сити людей думати так, а не інакше, і разом з тим ніхто 
не може спинити й затримати мисль людську, якщо во
на, істина, з богом думана. Правда візьме своє й рано чи 
пізно всі люди визнають її.

1887 Лист до Т  М. Бондарева. П З Т , т. 64, с. 12.

Я  розумію вас і сам відчував те саме, боячись діяль
ності письменницької,— якою б вона не була егоїстич-
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ною, але знаю, що в ній, коли вона істинна, найвище моє 
благо, а тому й діло.

1888. Лист до П. І. Бірюкова. П З Т  т. 64, с. 161

...Спало на думку, що мистецтво є одним із знарядь 
вираження (не через наслідування таких само відчуттів, 
як позіхання) нового змісту. А  марне мистецтво нашого 
часу є збудженням таких само почуттів, як і ті, що від
чуває митець, не для того, щоб виразити щось, а просто 
так: як Петрушка читав книжку заради процесу читання.

1889. Щоденник. П З Т ,  т. 50, с. 122.

Для того, щоб митець виражав внутрішню потребу 
душі й тому щиро казав би те, що він каже, він повинен, 
по 1-ше, не займатися багатьма дурницями, які заважа
ють любити по-справжньому те, що властиво любити, 
а по 2-ге, повинен любити сам, своїм, а не чужим серцем, 
не вдавати, що любиш те, що інші визнають або вважа
ють гідним любові. І щоб досягти цього, митцеві треба 
робити те, що робив Валаам, коли прийшли до нього 
посли й він усамітнився, чекаючи бога, щоб сказати тіль
ки те, що велить бог; і не робити того, що зробив той 
самий Валаам, коли, спокусившись дарами, пішов до 
царя всупереч повелінню бога, й це було ясно навіть 
ослиці, на якій він їхав, але не було видно йому, коли 
корисливість і марнолюбство засліпили його.

З  того, якої міри довершеності досягає мистецький 
твір у кожному з цих трьох родів, випливає відмінність 
одних творів від інших. Можуть бути твори 1) видатні, 
прекрасні, але мало задушевні і правдиві; можуть бути 
2) видатні, мало красиві й мало задушевні, але правдиві;
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можуть бути 3) мало видатні, але прекрасні, задушевні 
і правдиві і т. д. в усіх комбінаціях і переміщеннях.

Усі такі твори мають свої достоїнства, але їх не можна 
визнати довершеними мистецькими творами. Довершеним 
твором мистецтва буде тільки такий твір, в якому зміст 
новий і глибокий, вираження його цілком прекрасне, 
і ставлення митця до предмета цілком задушевне й тому 
цілком правдиве. Такі твори завжди були й будуть рід
кістю. Усі ж інші твори недовершені й самі собою поді
ляються за основними умовами мистецтва на три найго
ловніші роди: 1) твори, видатні значущістю свого змісту, 
2) твори, видатні красою форми і 3) твори, видатні своєю 
задушевністю і правдивістю, але такі, що не досягають, 
кожен окремо, такої само довершеності в двох інших 
розуміннях.

Усі ці три роди становлять наближення до мистецтва 
довершеного й неминучі там, де є мистецтво. У молодих 
митців часто переважає задушевність при вбогості змісту 
й більш-менш красивій формі; у старих навпаки; у праце
любних професіональних митців переважає форма й часто 
відсутні зміст та задушевність.

За цими 3-ма ознаками мистецтва й поділяються три 
найголовніші хибні теорії мистецтва, за якими твори, які 
не поєднують у собі всіх трьох умов і тому стоять лише 
на грані мистецтва, визнаються не просто творами, 
а й взірцями мистецтва. Одна з цих теорій визнає, що 
достоїнство мистецького твору залежить переважно від 
змісту, хоч би твір і не мав у собі красивої форми й заду
шевності. Це так звана тенденційна теорія.

Друга визнає, що достоїнство твору залежить від 
краси форми, хоч зміст форми й убогий і ставлення до 
нього митця позбавлене задушевності; це теорія мисте
цтва для мистецтва. Третя визнає, що вся справа в за
душевності, в правдивості, що, хоч би який убогий був
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зміст і хоч би яка недовершена форма, нехай би тільки 
митець любив те, що він виражає, і твір буде мистецький. 
Ця теорія називається теорією реалізму.

І от, на підставі цих хибних теорій, мистецькі твори 
з ’являються не як за давнини, по одному-два в кожній 
галузі за одне покоління, а щороку в кожній столиці 
(там, де є багато нероб) з ’являються сотні тисяч творів 
так званого мистецтва в усіх його галузях.

За нашого часу охочий займатися мистецтвом не 
чекає, поки в душі його виникне той важливий новий 
зміст, який би він щиро полюбив, а полюбивши, втілив би 
у відповідну форму, а, за 1-ою теорією, бере ходячий 
у даний час і хвалений розумними, на його думку, людьми 
зміст і втілює його, як уміє, в мистецькі форми або, за 
2-ою теорією, обирає той предмет, на котрому він якнай
краще може показати технічну майстерність і з великою 
старанністю й терплячістю створює те, що він вважає 
мистецьким твором. Або, за 3-ою теорією, бере предметом 
твору те, що справило на нього приємне враження і спо
добалося йому, гадаючи, що це буде мистецьким твором 
саме тому, що воно йому сподобалося. І от виникає 
незліченна кількість, так званих, мистецьких творів, що 
їх можна продукувати, як будь-який ремісницький виріб, 
без найменшої затримки: модні думки завжди є в су
спільстві, коли є терпіння, завжди можна навчитися 
якогось ремесла, і завжди комусь що-небудь подобається.

Саме з цього й виникає такий дивний стан нашого 
часу, коли увесь світ захаращений витворами, які пре
тендують на те, щоб їх було визнано мистецькими твора
ми, хоч відрізняються вони від ремісницьких лише тим, 
що вони не тільки нікудишні, а часто й просто шкідливі.

З  цього випливає й таке незвичайне явище, яке пока
зує явну плутанину понять про мистецтво, що нема 
жодного так званого мистецького твору, про який не
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було б одночасно двох цілковито протилежних думок, 
висловлених людьми однаково освіченими й авторитет
ними. З  цього ж випливає й те дивовижне явище, що 
більшість людей, віддаючись найбезглуздішим, марним 
і часто аморальним заняттям, тобто, створюючи й читаю
чи книги, створюючи й дивлячись картини, створюючи 
і слухаючи музичні й театральні п’єси та концерти, ціл
ком щиро переконані, що вони роблять щось розумне, 
корисне й високе.

Люди нашого часу ніби сказали собі: мистецькі твори 
гарні й корисні, отже, треба, щоб їх було якомога біль
ше. Справді, дуже добре було б, якби їх було більше, та 
лихо в тому, що на замовлення можна робити лише такі 
твори, які, внаслідок відсутності в них усіх трьох умов 
мистецтва, внаслідок роз’єднання цих умов, знижені до 
ремесла.

А  справжній мистецький твір, який включає всі 
З умови, не можна робити на замовлення, не можна через 
те, що стан душі митця, з якого випливає твір мисте
цтва, є вищим виявленням знання, одкровенням таєм
ниць життя. А  якщо такий стан є вищим знанням, то 
й не може бути іншого знання, яке могло б керувати 
митцем для засвоєння собі цього вищого знання.

1889. «Об искусстве». П З Т ,  т. ЗО, с. 213—2/5.

Про мистецтво. 1. Труди людей, заняття, які припи
сують собі ваговитість під прапором діяльностей науко
вої і мистецької, захаращують світ. Вимоги до людей 
пред’являють величезні, і діяльність межує часто з безум
ством і розпустою: (у науці) класицизм, реалізм, дарві
нізм, гіпнотизм, бактерії (у мистецтві), розпусні картини, 
статуї, театри, балети, романси, пісні та ін. Опери Вагне
ра. Люди, зайняті такою діяльністю, вимагають пошани
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до себе; необхідно розібратися й перевірити справедли
вість цих вимог. Яке пояснення таких діяльностей? Нау
ка рухає вперед людство, сприяє його благу. Мистецтво 
втілює в свідомість людства його самого. Таке звичайне, 
загальне. Знайти його можна не в писаннях естетиків, 
а в громадській думці. Це абсолютно несправедливо 
щодо науки теперішньої: благо матеріальне — досвідом, 
а не теорією, а благо духовного життя — майже запере
чується. Що ж до усвідомлення, то його зовсім не тре
ба.— Що ж, невже все це нісенітниця і обман? Порівнян
ня з церквою. Молебень Казанської Божої матері в хри
стиянській церкві. Невже все християнство через це 
нісенітниця? Ні, але дегенерація, відхилення, зіпсова
ність. Так само з наукою і мистецтвом. Погляньмо ж, що 
це. Це передача людьми одне одному свого внутрішнього 
змісту. Передача внутрішнього змісту для єднання є 
найважливіше і святе. У передачі важлива передача доб
рого — ознака того, що веде до єднання. Поділу на науку 
і мистецтво в дійсності нема, є два роди передачі.

Характер першого роду є логічний довід, другого 
роду є вплив на властивість наслідування (позіхи).

Тепер передача тим чи іншим способом потрібного 
для єднання є важливою справою, і передача ця відбу
вається тільки тоді, коли додержано 3-х умов: щоб було 
нове, було цілком ясне й було правдиве. Так воно завжди 
було й буде. Завжди це було справою релігії; але всім 
зловживають, і от з являється передача не важливого 
й потрібного, а тільки нового, красивого й правдивого, 
і от з ’являються псевдонаука та псевдомистецтво, в ца
рині яких з ’являються і просто хибна наука та хибне 
мистецтво, які не додержують навіть 3-х умов.— Не нове 
або не ясне (красиве) або не правдиве. Але трапляються 
й такі, що додержують усіх трьох, але не передають 
важливого — софісти в науці і софісти чи скоріше естети
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в мистецтві, з являється в надмірно забезпечених класах 
забава псевдонаукою та псевдомистецтвом. Наука для 
науки, мистецтво для мистецтва. Петрушка читає Гоголя 
заради процесу читання. І догмат про те, що будь-яке 
відкриття науки до чогось та придасться й будь-яке ви
явлення художества створить щось гарне. Підбираються 
теорії. Теорія Шопенгауера та Конта для наук. [?]7 

Як же має бути? Передавати важливо й тим і іншим 
способом тільки те, що сприяє істинному благу, веде до 
єднання, і те важливе. Розважатися ж, як Петрушка, 
книжкою задля процесу читання — шкідливо й гидко. 
Оіхі.

1889. Щоденник. П З Т  т. 50, с. 124— 125

...Походження будь-якого не тільки мистецького тво
ру, але й будь-якого істинного твору духовної діяльності 
людини можна уявити собі так: людина бачить, відчуває, 
розуміє щось абсолютно для себе нове,— таке, про що 
вона ніколи й ні від кого не чула. Це нове вражає її, 
й вона вказує на нього й іншим людям. Але інші люди 
спочатку не бачать, не відчувають і не розуміють того, 
на що вона їм вказує. Ця особливість спершу бентежить 
її, і, запевняючи себе, людина намагається новим людям 
з нових сторін показати те, що вона бачить, відчуває 
й розуміє, але старання її залишаються без успіху. Ясно 
зрозуміле для неї залишається так само незрозумілим 
для інших. І перед людиною постає питання: може, вона 
бачить, відчуває і розуміє те, чого нема, чи, може, інші 
не розуміють і не відчувають того, що справді є. І, щоб 
розв’язати цей сумнів, людина з найможливішою старан
ністю намагається сама для себе усвідомити це так, щоб 
в дійсності не могло вже бути для неї ані найменшого 
сумніву. І от саме це усвідомлення для самого себе того,
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що бачить, відчуває і розуміє тільки одна людина, і є 
тим, що називають духовною творчістю. Невидиме, не- 
відчуване, незбагненне раніше, доведене до такої міри 
ясності, стає доступне людям і є взагалі істинним витво
ром духовної діяльності й зокрема — твором мистецтва.

...Нове, невідчуване, незбагненне раніше стає доступне 
людям, стає загальним надбанням всіх людей; у цьому 
сутність духовної діяльності взагалі й зокрема мистецтва. 
Але для того, щоб ця духовна діяльність взагалі, а надто 
діяльність мистецтва мала те значення, якого йому нада
ють люди, необхідно, щоб вона ще й приносила людям 
благо, бо очевидно, що новому злу, новій спокусі, яка 
ввергає людей у зло, не може бути надано значення, яко
го надають мистецтву, як чомусь такому, що приносить 
благо людству. В цьому намаганні зробити доступним, 
зрозумілим і помітним людям те, що раніше було їм 
недоступне, у поширенні їхнього кругозору, у збільшенні 
духовного багатства, капіталу людства і полягає те бла
го, яке приносить людям мистецтво, якщо лиш воно 
нове.

Твором мистецтва за цим визначенням може бути ви
знаний тільки такий, у якому є розкриття чогось нового, 
досі не відомого людям. Твір мистецтва завжди матиме 
в собі щось нове, але розкриття цього нового не завжди 
буде твором мистецтва. Для того, щоб твір був твором 
мистецтва, треба: 1) щоб те нове, що становить собою 
зміст твору, було важливе для людей, 2) щоб зміст цей 
був виражений так ясно, що люди могли б його зрозуміти 
і 3) щоб автора спонукала до роботи над своїм твором 
внутрішня потреба, а не зовнішні спонукання. А  тому 
не буде твором мистецтва все те, в чому не розкрива
ється нічого нового, і не буде твором мистецтва ні те, 
змістом чого є щось зовсім нікчемне й тому неприйнятне 
для людей, хоч би як зрозуміло воно було виражене,
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і хоч би автор працював над своїм предметом з щирого 
внутрішнього спонукання; ні те, що виражене так, що 
воно незрозуміле людям, хоч би який був важливий для 
всіх людей його зміст і хоч би яке щире було ставлення 
до нього автора; ні те, що роблене автором не для внут
рішньої потреби, а для зовнішніх цілей, хоч би який важ
ливий був його зміст і хоч би як зрозуміло воно було 
виражене. Твором мистецтва буде такий твір, який роз
криває щось нове й разом з тим у певній мірі відповідає 
трьом умовам: змістові, формі та щирості. І тут виникає 
утруднення: як визначити той нижчий ступінь змісту, 
краси й щирості, при якому твір може бути визнаний 
твором мистецтва. Утруднення виникає через те, що 
в кожному випадку твором мистецтва буде тільки такий 
твір, у якому поєднані всі три умови. Довершеним буде 
такий, у якому зміст важливий і значущий для всіх лю
дей і тому моральний, вираження цілком зрозуміле всім 
людям і тому красиве, і ставлення цілком щире, заду
шевне й тому цілком правдиве. Недовершеним, але все- 
таки мистецьким твором буде такий твір, у якому прояв
ляються всі три умови, хоч би й не в однаковій мірі. Не 
буде твором мистецтва тільки такий твір, у якому або 
зміст абсолютно нікчемний і непотрібний людям, або 
вираження абсолютно незрозуміле, або ставлення автора 
до твору абсолютно нещире.

1889. «О том, что есть и что не есть искусство, и о том, 
когда искусство есть дело важное и когда оно есть дело пустое»

(варианты). П З Т  т. 30, с. 447—448.

Пророк, істинний пророк чи ще краще поет... [діяль
ний] — це людина, яка наперед думає й розуміє, що люди 
й сама вона відчуватимуть. Я сам для себе такий пророк.
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Я завжди думаю те, чого ще не відчуваю, наприклад, 
несправедливість життя багатих, потреби праці і т. ін. 
і потім дуже скоро починаю відчувати те саме.

1890. Щоденник. П З Т ,  т. 51, с. 7

Вранці знов сперечався з Гельбіг про мистецтво8. 
Дещо сам для себе з ’ясував у цій суперечці.

1. Мистецтво — один із засобів відрізнення доброго 
від злого, один із засобів пізнавання хорошого.

2. Це одне з духовних відправлень людства, так само 
як харчування, шляхи сполучення і т. ін. суть фізичні 
відправлення.

3. Як же може бути, щоб це відправлення треба було 
відшукувати в минулому, десь за 5 000 і за 500 років, 
а в нас би цього не було.

4. Очевидно, до цього призводить тупість цінителів, 
які неспроможні бачити біля себе парості нового, а ба
чать тільки трупи старого.

1890. Щоденник. П З Т , т. 51, с. 59.

Що таке науки і мистецтва в найширшому, загально
му своєму значенні.

Це передача одних людей іншим того, про що люди 
дізнаються шляхом доказів, міркувань; мистецтва пере
дають це саме збудженням в іншому того ж почуття, яке 
відчуває передавач.

І те й те необхідне для людства, тому що коли б не 
було наук і мистецтва, люди жили б, як тварини, нічим 
не відрізняючись від них. д

Все, що знає кожен з нас, починаючи від знання лічби ] 
й назви предметів та від уміння виражати інтонаціями •
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голосу найрозмаїтіші відтінки почуттів і розуміти їх до 
найскладніших відомостей, є не що інше, як накопичення 
знань, передаваних від накопичень до накопичень наука
ми і мистецтвами. Все, чим відрізняється життя людини 
від життя тварин, є результатом передачі знання; знан
ня ж передається науками і мистецтвами. Коли б не було 
наук і мистецтв, не було б людини й людського життя.

Все, чим ми живемо, все, що нас радує, все, чим ми 
пишаємося, все, від залізниці, опери, знань небесної 
механіки й хорошого життя людей,— все це не що інше, 
як наслідок цих діяльностей. Залізниця — не що інше, 
як передані від покоління до покоління набуті різними 
людьми знання того, як копати, як варити, гартувати, 
обробляти залізо в штаби, гайки, гвинти, листи і т. ін.; 
опера є не що інше, як передане від покоління до поко
ління розуміння певних почуттів, виражених різними 
словами, картинами, звуками.

Небесна механіка є накопиченням знань і відкрить 
у сфері руху світил, хороше життя людей є наслідком 
накопичення висновків, спостережень і одкровень у сфері 
взаємин людей.

Коли б люди не пізнавали нового, кращого і не пере
давали одне одному того, що вони пізнають, не було б 
людей, а були б тварини, які постійно залишаються на 
одному ступені розвитку. Науки і мистецтва це те, що 
рухає людей вперед і дає їм змогу нескінченного розвит
ку. Кожна окрема людина, хоч би яка вона була сильна 
розумом, може набути лише зовсім незначну кількість 
знань, і коли б знання не передавалися, люди завжди 
залишалися б на одному ступені розвитку; а завдяки 
здатності передачі, люди можуть засвоювати знання всіх 
попередніх поколінь, додаючи до них ще й свої відкриття. 
Для кожного є нескінченно мала, є диференціал, але 
з нескінченної кількості цих диференціалів складається
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можливість нескінченного поширення людського знання.
Все, чим володіє людина, є наслідком переданого їй 

знання.
Знання передаються двома шляхами: науками і ми

стецтвами. Необхідно ясно і точно визначити: 1) в чому 
полягає наукова і мистецька діяльність і 2) чи будь-яка 
наукова й мистецька діяльність становить важливу й по
трібну для людей справу, і якщо не будь-яка, то 3) яка 
саме наукова і мистецька діяльність важлива й потрібна 
людям і тому гідна тієї шани, якою користуються за на
шого часу діяльності цього імені.

1889—1891. «Наука и искусство». П З Т ,  т. ЗО, с. 238—239.

Люблячи науки і мистецтва, яким я присвятив усе 
своє життя, я спробував вказати на те, що не всі ті діла, 
які вершать за нашого часу під виглядом наук і мистецтв, 
є хорошими й гідними шани ділами, і люди, яких пере
важно стосувалися ці мої зауваження, вирішили, що я 
ворог наук і мистецтв. А  що ті, кого стосувалися мої 
зауваження, тримають у своїх руках пресу й тому керу
ють громадською думкою, то загал і гадає тепер, що я 
ворог наук і мистецтв, і всі мої намагання пояснити свою 
думку викликають лише опір та обурення моїм, мовляв, 
бажанням повернути людей до первісного неуцтва.

Хоч який безнадійний цей стан за нашого часу, коли 
поява незліченної кількості нових книжок призводить до 
того, що майже ніхто не читає (не може встигнути про
читати) самих творів авторів, тобто не може дізнатися, 
як самі автори виражають свої думки, а всі читають 
тільки критику, звіти та огляди, тобто перекази думок 
авторів з тими виписками, що відповідають мірі розумін
ня й уваги переказувана, котрому теж здебільшого нема 
часу прочитати увесь твір і котрий через те здебільшого
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заміняє думку, висловлену автором, своєю; — хоч який 
безнадійний цей стан, я для тих, хто так само, як і я, 
любить науки і мистецтва, все-таки спробую якомога 
ясніше висловити мої думки про науки і мистецтва — 
предмет величезної ваги, а надто за нашого часу, коли 
науки і мистецтва дедалі більше витісняють все інше, 
стають єдиним керівником нашого життя.

Науки і мистецтва становлять одну з найважливіших 
людських діяльностей. Без науки і мистецтв людина не 
була б тим, чим вона є. Все, що знає кожен з нас, почи
наючи від назви предметів, лічби, вміння розуміти й ви
ражати не тільки словами, але й інтонаціями відтінки 
почуттів, до найскладніших знань і уявлень, є наслідком 
передачі науки і мистецтва в найширшому розумінні. 
Все, що відрізняє людину від тварини й робить її здат- 
ною до нескінченного вдосконалення, є наслідком переда
чі знань наук і мистецтв у широкому розумінні.

Галузь наук і мистецтв у широкому розумінні охоп
лює собою все людське життя. Все, що має людина, є 
наслідком передачі знань, а тому питання про науки і 
мистецтва полягає не в тому, корисні чи шкідливі вони 
(в тому, корисні чи шкідливі вони, може сумніватися 
тільки божевільний), а в тому, що саме з усієї цієї вели
чезної галузі ми вирізняємо й цінуємо як особливо важ
ливе й потрібне даного часу і називаємо наукою і мисте
цтвом у вузькому розумінні. Тільки в цьому розумінні 
обговорювано науки і мистецтва і стародавніми філосо
фами й за нових часів Руссо та іншими. Обговорювано 
не науки і мистецтва, а те, що в певний час і певними 
людьми виділено з усієї величезної галузі науки і ми
стецтв і поставлено на перше, невластиве йому місце — 
те, що вважається, коли не виключно науками і мисте
цтвами у вузькому розумінні, то принаймні їм віддається 
перевага перед іншими людськими діяльностями. Не
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можна сказати, що знання всіх тонкощів схоластики не 
було наукою, а майстерне вміння розмальовувати заго
ловки книжок або гаптувати покривала не було мисте
цтвом, але очевидно, що абсолютно неправильно при
писувати цим предметам виняткове або провідне значен
ня наук і мистецтв.

Нам здається, що те, що ми тепер вважаємо й нази
ваємо виключно науками і мистецтвами, і є, і завжди 
було, і повинно бути особливою, виокремлюваною за 
своєю важливістю з усіх інших діяльністю, і що інакше 
це й не може бути. Але для того, щоб утверджувати це, 
треба знайти підстави.

Не можна задовольнятися тим, що ми твердо переко
нані в цьому. За всіх часів люди були твердо переконані 
в тому, що те, що вони вважають наукою і мистецтвом, 
справді, безсумнівно є наукою і мистецтвом, але раз у раз 
виявлялося, що переконання це майже завжди було по
милкове. Те, що вважалося наукою і мистецтвом за дав
ніх-давен і в середні віки, для нас уже не має значення 
наук і мистецтв.

Наука нашого часу особливо пишається своєю точ
ністю, своїм критицизмом, тим, що вона нічого не при
ймає на віру, а обгрунтовує свої твердження, піддаючи 
їх різносторонній критиці. Саме цю особливість науки на
шого часу я хотів би застосувати до найістотнішого пи
тання науки і мистецтва, а саме до питання про те, на 
якій підставі, чому з усієї величезної галузі людського 
знання виокремлено певні знання, які вважають за нашо
го часу єдино наукою і мистецтвом, науками і мисте
цтвами у вузькому розумінні?

Ми так звикли вважати наукою і мистецтвом тільки 
те, що в нас ними вважають, що питання це здається 
дивним.

1891 «О науке и искусстве». П З Т  ЗО. с. 240—242
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Говорив про музику. Я знов кажу, що ця насолода 
тільки трошки вищого гатунку, ніж страви. Я не образи
ти хочу музику, а хочу ясності. І не можу визнати того, 
про що з такою неясністю й непевністю розводяться 
люди, ніби музика якось підносить душу. Річ у тому, що 
вона не моральна справа. Не аморальна, як і їда, безвід
носна, але не моральна. Я це обстоюю. Але коли вона 
не моральна справа, то й ставлення до неї зовсім інше.

1892. Щоденник. П З Т ,  т. 52, с. 71.

«Коли громадське життя,— сказав Толстой,— побу
доване на любовних, братерських засадах, і наука і ми
стецтво служать усім людям однаково, тоді мають право 
на існування й картини Рєпіна, і філософський журнал 
Грота9, і романи Толстого. Але коли цього нема, коли 
наука і мистецтво служать тільки невеличкій купці щас
ливців, тоді картина Рєпіна, журнал Грота й романи 
Толстого є надмірною розкішшю, кондитерським тістеч
ком серед голодуючих».

1893. Г. А .  Хирьяков. «Из воспоминаний о Л. Н. Толстом».
Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом. М., 1911, с. 77—78.

Існує незліченна кількість різних теорій мистецтва 
і визначень «прекрасного», яке, за панівною думкою, 
становить предмет мистецтва. Але нехай людина, яка 
серйозно цікавиться цим предметом, прочитає будь-яку
добре складену теорію естетики німця..... , француза
Véron * або прекрасну книжку «Philosophy of the beau
tiful», Knight’a **, і вона побачить, яка неуявлена плута-
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нина, неясність і непевність понять існує щодо цього 
в тому, що називається наукою естетики. Починаючи 
з Платона й до Сиуаи *, к о ж н и й  письменник по-своєму 
визначає мистецтво, його призначення і предмет 10.

Та мало того, що в своєму судженні про поезію Мо
пассан каже, мовляв, добре тільки те, що «beau» **, 
він до цієї своєї теорії ще й підводить скептичну міну. 
Всі теорії, каже він, по суті, лише відомі точки зору 
людей. Кожен створює собі ілюзію про світ, ілюзію по
етичну, сентиментальну, радісну, меланхолійну, брудну 
чи зловісну, залежно від своєї природи. І у письменника 
нема іншого призначення, крім того, щоб точно відтворю
вати цю ілюзію... Ілюзію прекрасного, яка є людською 
умовністю! Ілюзію потворного, яка є минущим уявлен
ням! Ілюзію, привабливу для дуже багатьох! Великі мит
ці — це ті, які прищеплюють людству свою особисту 
ілюзію.

Не будемо ж обурюватися жодною теорією, бо кожна 
з них — це лише загальне вираження аналізуючого себе 
темпераменту ***.

Всі теорії лише ілюзії. І, виходить, нічого знати не 
можна, і все добре або все погане. І залишається тільки 
одне, те, що зараз подобається.

Усі ці смішні, коли б наслідки їх були не такі сумні, 
розмірковування є тепер найпоширенішими розміркову
ваннями французьких критиків, і бідолашний Мопассан, 
живучи серед них, був зваблений ними, бо немає нічого

* Гюйо.
** «Прекрасне».

*** Від слів: «Кожен створює собі ілюзію...», закінчуючи сло
вами «аналізуючого себе темпераменту» — в оригіналі французький 
текст.
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зручнішого від них для безболісного виправдання своїх 
вад, і тільки завдяки надзвичайній силі таланту він поза
свідомо вибивався з них.

Дивна річ.

Тут уже очевидно, що автор заплутався. Не варт бу
ло б порушувати питання про ці страшні й заплутані 
міркування, такі звичайні у французькій літературі, ко
ли б ці міркування не були характерною рисою того 
середовища, в якому жив і діяв бідолашний, високообда- 
рований Мопассан.

Тому, з одного боку, мета мистецтва створити quelque 
chose de beau *, розуміючи під beau ** щось мовби абсо
лютне; з другого ж боку, виявляється, що мета мисте
цтва полягає в створенні ілюзії, і найпрекраснішим є 
лише une convention humaine, тобто річ умовна, тобто 
залежна від часу, місця і того кола людей, у якому тво
риться мистецтво.

Тому, коли ми уявимо собі купку осіб, а такі бувають, 
яка гуртом віддається протиприродному і для всіх інших 
людей відворотному пороку, подібно до жіночого, описа
ного Мопассаном у «La femme de Paul» ***, і серед цих 
осіб людину, яка відтворить їм ілюзію їхнього пороку 
в поезії, живопису або драмі, то це й буде мистецтвом.

Тут є, очевидно, суперечність й така неясність, що 
не варт було б і говорити про цю передмову, коли б це 
не було відбиттям тих понять про мистецтво, які панува
ли за часів Мопассана й тепер панують у літературно- 
мистецькому світі скрізь, а надто в Парижі.

По суті, те, що в нашому суспільстві називається кра
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сою, є не що інше, як суб’єктивне почуття приємного 
враження, яке ми переносимо на ту дію чи предмет, що 
викликають у нас це відчуття. Приміром, коли лінії, фор
ми й кольори відповідають вимогам нашого ока і звуки 
(кількість коливань повітря) відповідають будові й вимо
гам нашого вуха, ми кажемо, що вигляд або звуки краси
ві. Так само, коли вигляд предметів збуджує в нас ба
жання задовольнити наші почуття, ми називаємо ці пред
мети красивими. Мало того, ми самі, не помічаючи цього, 
називаємо красивими ті предмети, до яких ми звикли, або 
ті, які нагадують нам чи обіцяють звичні приємні від
чуття.

Щоправда, Кант і естетики однієї школи кажуть, все 
те, що приємне, все те, чим можна користуватися, не є 
красою, зате еволюціоністи твердять, що приємні відчут
тя теж викликають почуття краси.

Кантові подобається форма, але менше подобаються 
фарби, архітектурні прикраси подобаються більше, ніж 
жінка, і він каже, що краса є форма й що все те, що при
ємне, чим можна користуватися, не є краса. А  Сиуаи 
подобається життя, й він каже, що всі життєві процеси, 
на його думку, естетичні, що смак молока, коли відчу
ваєш голод і спрагу, є красою, і є краса в усвідомленні 
свого життя, і ще більша краса в чутті відтворення, а то
му в статевому коханні та в жінці. Отже, строго кажучи, 
поняття краси за всіма означеннями може бути цілком 
замінене поняттям відчутого або сподіваного задово
лення.

Кінному мисливцеві подобаються форми коня, але не 
подобаються форми корови, й він визнає красу коня, а не 
корови, і навпаки. Селянин-хлібороб, який все життя 
орав землю й вирощував хліб, не визнає краси Кавказу 
та Альп, а визнає красу рівного й чистого чорноземного 
поля. Гастроном визнає красу в соусі, п’яниця в смаку,
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кольорі й навіть гіркоті горілки, курець у запаху сигари, 
музикант у складному веденні голосів і в добре роз
в’язаних дисонансах. Що кому подобається, те для 
того й краса... З  цього визначення не можна вийти. 
Тільки це визначення включає в себе й покриває всі 
інші.

Якщо всі ми, багато хто з нас, називаємо красою одне 
й те ж, то це відбувається тільки через те, що всі ми, 
тобто багато хто з нас однаково виховані й підлягаємо 
однаковим впливам. Та досить тільки вийти нам зі свого 
кола й ширше подивитися на світ та на ті поняття краси, 
що існують у різних колах людей, як ми побачимо, що 
нема краси, визнаної всіма, бо нема того, що подобало
ся б усім без винятку. Не можна сказати навіть, щоб 
усім подобалася їжа, коли голодний, не кажу вже — 
жіноче кохання, не можна сказати, щоб усім подобалося 
життя, тому що є аскети, які люблять самообмеження, та 
є песимісти й самогубці, які ненавидять життя.

І тому не може бути загального й абсолютного по
няття краси. Ілюзія, яку ми створюємо собі, мовляв, є 
якась єдина краса, виникає через те, що ми створюємо ці 
теорії краси в середовищі людей, підвладних однаковим 
з нами впливам.

Та досить лише застосувати поняття краси одного 
кола людей до явищ, існуючих в іншому колі людей, щоб 
побачити, до якої міри це поняття умовне: те, що вважа
ється красою в багатому європейському колі, не вважа
ється красою в середовищі європейських робітників та 
селян, і навпаки, те, що вважається красою взагалі в єв
ропейському світі, не вважається красою в індійців та 
китайців, і навпаки. Мало того, те, що вважається кра
сою в певному віці, не вважається красою в іншому; що 
вважається красою в певному колі, те вважається зовсім 
протилежним в іншому.
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Так, перше коло людей, зайнятих боротьбою з нуж
дою, з природою, красою вважає перемогу над природою, 
труд та плоди його (велика кількість їжі, пиття, гомерич
ні бенкети, розкіш); друге коло людей, зайняте бороть
бою одного з одним, красою вважає силу, енергію, зни
щення ворогів; третє коло красою вважає тишу, спокій, 
сімейність; четверте коло, чернече, аскетичне, вважає 
красою протилежне: піст, помірність, бідність, чистоту; 
п’яте коло людей, які захопили владу над іншими людь
ми, красою вважає найдоступнішу всім і найспокусливішу 
насолоду жіночого кохання.

І тому, коли люди кажуть, як це казав Мопассан, що 
завдання мистецтва полягає в тому, щоб створювати 
quelque chose de beau,— це означає тільки те, що завдання 
митця полягає в тому, щоб зображувати те, що йому 
подобається. Таким чином, коли митець житиме в колі 
мисливців і в нього самого буде пристрасть до полюван
ня, то він зображуватиме полювання, коли він серед 
військових і любить війну, то зображуватиме війну, коли 
він аскет і живе серед ченців, то зображуватиме подвиги 
самообмеження; коли ж він буде тим дармоїдом, що 
живе на шиї в робочого люду, як от наші письменники, 
то він зображуватиме ту саму звичайнісіньку пристрасть, 
що розвивається в такому середовищі — пристрасть до 
розпусти.

Щоб творити мистецький твір, конче треба знати, що 
хороше й що погане.

<1 ніяка об’єктивна теорія «du vrai et du beau» * 
не може позбавити цього. >  Описувати життя може тіль
ки той, хто знає, навіщо його дано, так само як описувати 
машину може тільки той, хто знає, що ця машина робить.

* Справжнього і прекрасного.
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< А  коли людина знає, навіщо життя, вона неодмінно 
любитиме те, що сприяє здійсненню мети життя, і нена
видітиме те, що перешкоджає такому здійсненню.>

Нема кумеднішого міркування, якщо лиш вдуматися 
в смисл його, ніж вельми поширене саме серед митців 
міркування про те, що митець може зображувати життя, 
не розуміючи його, не люблячи добра в ньому й не від
чуваючи ненависті до зла. Митці, поети, романісти, живо
писці, величезна більшість їх не тільки так думають, 
а навіть хизуються тим, що так думають, хизуються тим, 
що не розуміють смислу того життя, яке вони описують, 
нічого в ньому не люблять і ні до чого не відчувають 
ненависті.

1893—1894. Предисловие к сочинениям Ги де Мопассана 
( варианты). П З Т , т. ЗО, с. 287—288, 289—290, 294—296, 299

Тепер люди носяться з теорією мистецтва — ставлячи 
ідеалом його одні красу, другі корисність, треті гру. Вся 
плутанина є наслідком того, що люди й далі хочуть вва
жати ідеалом те, що вже пережите й перестало бути ідеа
лом.— Такими є корисність і краса. Мистецтво — це 
вміння зображувати те, що повинно бути, до чого повинні 
прагнути всі люди, що дає людям найбільше благо. 
Зобразити це можна тільки образами. Таких ідеалів 
людство пережило два й тепер живе для третього. На
самперед— корисність; і все корисне було твором ми
стецтва, так воно і вважалось; потім прекрасне, а тепер 
добре, хороше, моральне. Плутанина виникає через те, 
що пережите знов хочуть зробити ідеалом, мовби хочуть 
дорослих примусити бавитися ляльками або кониками. 
Треба б це сказати ясно і коротко.

1894. Щоденник. П З Т  Т. 52, с. 147— 148.
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Справжній мистецький твір — заразливий — створю
ється лише тоді, коли митець шукає, прагне чогось. 
У поезії ця пристрасть до зображення того, що є, похо
дить від того, що митець, ясно побачивши, закріпивши 
те, що є, сподівається зрозуміти смисл того, що є.

1896. Щоденник. П З Т , т. 53, с. 77

Записано про те, що є два мистецтва. Тепер обмір
ковую й не знаходжу вираження своєї мислі. Тоді думав 
я про те, що є мистецтво, як правильно визначають його, 
яке постало з гри, з потреби кожної істоти грати. Гра 
теляти — стрибки, гра людини — симфонія, картина, 
поема, роман. Це одне мистецтво — мистецтво і грати 
й вигадувати нові ігри — виконувати старе й творити. 
Це справа хороша, корисна, й цінна, тому що збільшує 
радощі людини. Але зрозуміло, що грою можна займа
тися лише тоді, коли ситий. Так і суспільство може за
йматися мистецтвом лише тоді, коли всі члени його ситі. 
А доки не всі члени ситі, не може бути справжнього 
мистецтва. А  буде потворне мистецтво пересичених та 
жалюгідне, грубе мистецтво голодних, так воно і є. 
І тому в цьому першому роді мистецтва-гри цінне тільки 
те мистецтво, яке доступне всім, яке збільшує радощі 
всіх. Якщо воно таке, то воно непогана річ, надто коли 
воно не вимагає збільшення праці гноблених, як це дієть
ся тепер. (Можна було б і треба було б краще висло
вити.)

Але є ще й інше мистецтво, яке викликає в людей 
кращі й вищі почуття.

Зараз написав те, що я казав не раз, і думаю, що 
це неправда:

Мистецтво тільки одне й полягає в тому, щоб збіль
шувати радощі безгрішні, загальні, доступні всім,— бла-
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го людини. Гарна будівля, весела картина, пісня, казка 
дає невелике благо, збудження релігійного почуття, лю
бові до добра, викликане драмою, картиною, піснею, дає 
більше благо.

...Що я думав про мистецтво, це те, що ні в чому так 
не шкодить консерватизм, як у мистецтві.

Мистецтво є одним з проявів духовного життя люди
ни; тому, як тварина, поки живе, проявляє мистецьку 
діяльність. І тому кожної даної миті воно повинне бути — 
сучасне — мистецтво нашого часу. Тільки треба знати, 
де воно. (Не в декадентах музики, поезії, роману). Але 
шукати його треба не в минулому, а в теперішньому. 
Люди, які хочуть показати себе знавцями мистецтва 
й задля цього прославляють мистецтво минуле, класичне, 
і ганять сучасне — показують цим тільки те, що вони 
зовсім не чуйні до мистецтва.

1896. Щоденник. П З Т , т. 53, с. 80—81.

Мистецтво — мікроскоп — дає нові радощі життя.
1896. Записна книжка. П З Т , т. 53, с. 278.

...Головна мета мистецтва, якщо мистецтво існує 
і в нього є мета, в тому, щоб проявити, виразити правду 
про душу людини, виразити такі таємниці, котрих не 
можна висловити простим словом. Звідси й мистецтво. 
Мистецтво є мікроскоп, що його митець наводить на 
таємниці своєї душі й ці, спільні для всіх таємниці, пока
зує людям.

1896. Щоденник. П З Т , т. 53, с. 94.
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Думав сьогодні про мистецтво. Це гра. І коли це гра 
трудящих, нормальних людей — вона гарна; але коли це 
гра розбещених паразитів, тоді вона — погана; і тепер 
ось дійшло до декадентства.

1896. Щоденник. П З Т ,  т. 53, с. 116.

Усяке мистецтво має свою галузь і свій, окремий від 
інших мистецтв зміст. Не кажучи про те, в чому полягає 
сутність будь-якого мистецтва (про це говоритиму зго
дом), висловлю тут потрібні для моїх доводів про мисте
цтво твердження, проти яких, гадаю, люди, які займа
ються мистецтвами, не заперечуватимуть. Коли я див
люсь на архітектурний твір, я шукаю архітектурної 
краси, і якщо одна частина будівлі буде споруджена, 
а друга поряд з нею прекрасно намальована фарбами, то 
моє відчуття архітектурної краси буде порушене. Після 
колон я сподівався портика, а тут раптом зображення 
покрівлі або портика.

Всяке мистецтво має свої завдання, розв’язувані тіль
ки ним, цим мистецтвом. Приміром, картина, що зобра
жує пейзаж, може передати мені те, що вона має сказати 
тільки зображенням води, кущів, ланів, далини, неба, але 
ніякі вірші чи музика не передадуть мені того, що має 
сказати мені живописець. Так і в усіх мистецтвах, а над
то в музиці, найзадушевнішому, тобто більше від інших 
полонячому почуття людини, мистецтві. Музика, якщо 
вона музика, має сказати щось таке, що може бути вира
жене тільки музикою. І це вираження музичної мислі, 
точніше змісту, має свої музичні закони, свій початок, 
середину, кінець. Так само, як архітектурний, живопис
ний, поетичний твір. І коли музикант має що сказати 
своїм мистецтвом, то музика й підкоряється цим умовам, 
як це було завжди і є з найдавніших часів і донині.
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Але що ж таке мистецтво *?
Щоб відповісти на це питання, треба подивитися на 

походження мистецтва, на те, звідки виникла та діяль- 
ність, яку ми називаємо мистецтвом. І це саме зроблено 
людьми, й нема жодного сумніву в тому, що зачатки 
мистецтва, як запевняють нові дослідники цього предме
та, можна знайти в тварин і що зачатки ці є гра, забава.

Найголовніша відмітна риса мистецтва, яку визнавали 
всі естетики, в тому, що твори мистецтва не мають своєю 
метою матеріальну користь. Не будь-яке марне заняття 
є мистецтвом, не будь-яке мистецтво неодмінно марне 
в матеріальному розумінні: приміром, різного роду 
ігри — теніс, шахи, віст — марні в матеріальному розу
мінні й становлять розвагу, але вони — не мистецтво. 
Отже, тільки певного роду марна в матеріальному розу
мінні діяльність, що має своєю метою забаву, становить 
мистецтво. Яка ж це діяльність? **

* Далі йде місце, відкреслене на полях з поміткою: припу
стити]: якщо воно не є здійсненням ідеї в красі, як каже Гегель.

** Те саме: людина споруджує дім — зводить стіни, покрівлю, 
будує непотрібні кімнати, другий поверх і це все не мистецтво; але 
вона вирізала зубці на покрівельній шалівці, пофарбувала різними 
фарбами у вигляді квітів віконниці абощо і це вже мистецтво. Лю
дина спорудила корабель і, пояснюючи комусь будову корабля, 
малює його в профіль і згори — і це не мистецтво; та людина ви
різала на кормі цього корабля фігуру — це мистецтво. Людина 
передає комусь свій родовід і визначає місце проживання, зріст, 
одяг своїх батьків — це не мистецтво; але вона розповідає, як 
мати плакала, прощаючись із нею, і повторює її слова — це ми
стецтво. Вартовий приладнав дзвін або чавунну дошку, і дзвонить, 
і калатає в них, і сам кричить: слу[хай!] — це не мистецтво; але 
він підвісив два дзвони і калатає ними в передзвін або вибиває 
дріб на дошці, або виспівує години, як виспівували вартові в Н і
меччині — це вже мистецтво.

Мистецтво — це така марна в матеріальному розумінні, але 
діяльність, що розважає людей і викликає в інших людей такі 
само почуття, яких звідав той, хто їх викликає.
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Невже мистецтво тільки гра, забава, розвага? — 
мимоволі кажуть люди, звичні приписувати мистецтву 
невластиве йому, за нещасним словечком Гегеля та Баум- 
гартена м, значення, нарівні з пізнанням істини та добро
чесністю. Звикнувши приписувати мистецтву таке зна
чення, ми, здається нам, принижуємо його, вбачаючи 
його значення в самій лише забаві.— Але це несправед
ливо. Мистецтво не принизиться від того, що ми припи
шемо йому справді належні і властиві йому значення. 
Так само, як ми не принизимо буддійського папи, коли 
перестанемо вважати його Далай-ламою, а визнаємо його 
людиною. Мистецтву приписувалося й приписується 
якесь невиразне й пишномовне значення, воно, мовляв, 
якось і чомусь повинно підносити душу людини (дивись 
усі естетики). Але значення це тільки приписувалося 
мистецтву на те, щоб підносити значення людей, які уда
ють із себе митців, та ніхто серйозно не вірив у це хибне 
приписуване мистецтву значення, і є люди (величезна 
більшість робочого люду), які, не вірячи в те значення, 
що йому приписується, й не бачачи іншого, вважають 
мистецтво, і не безпідставно, просто баловством багатих 
людей — з жиру.

Якщо вважати людину Далай-ламою або помазани
ком, або чимось незвичайним, то це може годитися для 
деяких людей, але в більшості це викличе опір, обурення 
і прагнення не визнавати за тим, хто вдається до само
звеличування, навіть людської гідності. Чи не краще й чи 
не певніше визнавати людину тим, чим вона є, й вимагаїи 
для неї належного людині місця й поваги. Те саме й 
з мистецтвом. Замість того, щоб приписувати йому якесь 
містичне значення піднесення душі та здійснення ідеалів 
краси абощо, чи не краще просто визнати його тим, чим 
воно є в дійсності, й надати йому того значення, яке йому 
властиве, а значення це неабияке.
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Мистецька забава? Та хіба це так мало й мізерно, 
щоб зневажати діяльність, що має метою мистецьку за
баву? І будь-яка забава є необхідною умовою життя. 
Людина створена так, що вона повинна не перестаючи 
жити, тобто повинна діяти. Вона повинна діяти ще й то
му, що вона є твариною, яка повинна годувати, укривати 
від негоди, одягати себе й свою сім’ю, і тому що вона 
в житті, як кінь у запрягу — не може не діяти. Людина 
їсть, спить, а насичене й виспане тіло вимагає руху. Рух 
потрібний для того, щоб насичувати і вкривати себе 
й одягати. Таким чином, це коло труда й живлення без
настанно відбувається в людині. Але проходження цього 
кола стомлює, і людині потрібний відпочинок, щось таке, 
що виходить за межі цього кола. Таким відпочинком, що 
виходить за межі цього кола, і є діяльність забави: ігри 
і мистецтва. Гра це діяльність марна, що має на меті 
не корисний труд — живлення, одяг, житло та ін., а нав
паки — відпочинок од цих трудів, застосування надміру 
своїх сил не для справ, а заради виявлення цих сил — 
спритності, винахідливості, хитрості абощо.

Мистецтво — це іншого роду відпочинок од праці, він 
досягається пасивним сприйняттям, шляхом зараження 
почуттів інших людей.

У мистецтва завжди два обличчя: одне обличчя того, 
хто створює мистецький твір, і друге, того, хто сприймає: 
глядача, слухача. Митець створює, а той лише сприймає. 
І в цьому одна з відмітних від усього іншого рис мисте
цтва — те, що воно сприймається тільки пасивно, що 
той, хто користується забавою мистецтва, сам нічого не 
повинен робити, він тільки дивиться або слухає й має 
приємність, забавляється, розважається.— Саме тим, що 
сам він не робить зусиль, а надає митцеві можливість 
оволодіти собою, мистецька передача й відрізняється від 
будь-якої іншої. Щоб зрозуміти наукову теорію, чужу

262



мисль, треба зробити зусилля, а в художньому сприйман
ні нічого цього не треба, треба тільки нічого не робити, 
навіть при сильних художніх враженнях цього не треба. 
Музика, спів, картина, кілька сильних слів оповідання, 
інтонація захоплюють глядача і слухача і відривають 
його від тієї справи, якою він був зайнятий.

Я бачу різьблення на карнизі, і в мене виникає те 
саме відчуття симетрії, інтересу до рисунка, забави, яке 
було в того, хто задумав і вирізьбив його. Так само 
фігура на кораблі викликала в мене таке ж почуття, яке 
було в того, хто задумав і вирізьбив цю фігуру. Те саме 
діється, коли я слухаю розповідь про розлуку з матір’ю, 
коли оповідач повторює її слова. Ті самі почуття вини
кають у мене, коли я слухаю угорський чардаш, симфо
нії, коли читаю Гомера, Діккенса, споглядаю Мікелан- 
джело, Парфенон 12 та будь-який інший мистецький твір. 
Забава й приємність, яку я маю від мистецького твору, 
полягає в тому, що я пізнаю безпосередньо, не через роз
повідь, а через безпосереднє зараження те саме почуття, 
яке було в митця і якого я без нього не відчув би.

У драмі, в романі, в ліричному вірші, в картині, в ста
туї є частка передаваних відомостей, але ця частка пере
казу не є мистецтвом, а є матеріалом чи баластом ми
стецтва, а саме мистецтво — в передачі почуттів. Звідси 
походить те, що раз у раз трапляється: дуже докладно 
подана ситуація в картині або дуже докладно змальова
ні події в романі чи поемі, або дуже багато сполучень 
звуків, але нема ні живописного, ні словесного, ні музич
ного твору.

Отже, мистецтво є забава, яка дає задоволення тоді, 
коли людина, заражаючись почуттями митця, свідомо 
цим почуттям підкоряється. Задоволення від цієї забави 
полягає в тому, що, не роблячи зусиль (не живучи), не 
зазнаючи всіх життєвих наслідків зусиль, людина звідує
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найрозмаїтіші почуття, заражаючись ними безпосередньо 
від митця, живе й відчуває радість життя без труда його. 
Задоволення полягає майже в тому ж, у чому буває задо
волення від сновидінь, тільки з більшою послідовністю; 
а саме в тому, що людина не зазнає усіх тих знегод 
життя, які отруюють і зменшують насолоду в дійсному 
житті, а тим часом відчуває всі ті життєві хвилювання, 
які становлять сутність і принадність життя і відчуває 
їх з тим більшою силою, що їм ніщо не перешкоджає. 
Завдяки мистецтву, безнога людина або дряхлий <ста- 
рик>, дивлячись на танець митця-скомороха, тішаться 
танцями, мешканець півночі, не виходячи з свого північ
ного дому, споглядаючи картину, тішиться південною 
природою; людина квола, лагідна, споглядаючи картину, 
читаючи або дивлячись у театрі поетичний твір чи слу
хаючи героїчну музику, відчуває силу й тішиться вла
дою; людина холодна, суха, яка ніколи нікого не любила 
й не жаліла, відчуває насолоду від любові й жалю.

У цьому забава мистецтва.
Гра — необхідна умова життя дітей, молодих людей, 

які влаштовують свято, коли є надмір фізичних сил, не 
спрямовуваних на матеріальну діяльність; і Мистецтво — 
необхідна умова життя дорослих і старих людей, коли 
всі фізичні сили спрямовані на труд або коли сили ці 
ослабли, як це буває при недугах і в старості. І те й інше 
потрібне людині для відпочинку від того кола праці, сну 
та харчування, в якому вона обертається з дня свого 
народження й до смерті, як і кожна тварина. І тому 
відколи живе людина, в неї завжди були й будуть ці 
обидва види забави — гра й мистецтво, і мистецтво, не 
будучи тим містичним служінням красі, як його опису
ють в естетиках, все-таки залишається необхідною умо
вою життя людського.

Щоправда, є для людини ще й інша вища діяльність,
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що виводить її з тваринного кола харчування, праці й 
відпочинку — діяльність моральна. Діяльність ця ста
новить найвище покликання людини, але те, що існує 
ця вища діяльність, не перешкоджає тому, щоб мистецтво 
було важливою й необхідною умовою людського життя.

То ось що таке мистецтво. Мистецтво є одним із 
видів забави, з допомогою якої людина, не діючи сама, 
а лише віддаючись одержуваним враженням, переживає 
різні людські почуття й у цей спосіб відпочиває від праці 
життя. Мистецтво дає людині відпочинок, подібний до 
того, який дає людині сон. І як без сну не могла б люди
на жити, так і без мистецтва життя людини було б 
неможливе.

Але скажуть на це: невже мистецтво має лише це 
значення? Мистецтво, ми знаємо, викликає в людині 
найвищі почуття, і тому не можна обмежувати його зна
чення тільки відпочинком від праці. Зауваження таке 
почасти справедливе. Справді, мистецтво може збуджу
вати в людях піднесені почуття. Але те, що мистецтво 
може збуджувати піднесені почуття, не доводить того, 
що призначення мистецтва тільки в цьому. Слово, 
письмо, книгодрук може передавати щонайвищі поняття, 
але це не доводить, що призначення слова, письма, книго- 
друку тільки в цьому. Слово може передавати й відомості 
про те, як зберігати картоплю або виводити бородавки. 
Сон, сновидіння можуть відкривати нам високі й глибокі 
думки, як це бувало в багатьох, та можуть показувати 
й усіляку нісенітницю. Так само і з мистецтвом.

З  допомогою мистецва можуть бути передані дуже 
високі й добрі і воднораз ниці й погані почуття. Отже 
те, що мистецтво, яке полягає в пасивному сприйманні 
почуттів інших людей, є забавою, яка дає відпочинок 
від праці, анітрохи не виключає того, що через мисте
цтво можуть бути передані високі почуття, а те, що такі
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почуття можуть бути передані, не порушує справедливо
сті визначення мистецтва як забави, що дає людям від
починок від праці.

1896. «О том, что называют искусством».
П З Т  т. ЗО, с. 244, 250—254.

...Естетичне та етичне — два плеча одного важеля: 
наскільки подовжується і полегшується одна сторона, 
настільки вкорочується й важчає друга сторона. Як тіль
ки людина втрачає моральний смисл, так вона стає особ
ливо чуйною до естетичного.

1897. Щоденник. П З Т  т. 53, с. 150.

Поганим мистецтвом я називаю те, яке доступне 
тільки деяким обранцям, як і будь-яке мистецтво, доступ
не тільки винятковим людям, я називаю поганим мисте
цтвом.

1897. Лист до Е. Моода. П З Т , т. 70, с. 196.

Люди зрозуміють смисл мистецтва тільки тоді, коли 
перестануть вважати метою цієї діяльності красу, тобто 
насолоду. Визнання метою мистецтва краси чи певного 
роду насолоди, одержуваної від мистецтва, не тільки не 
сприяє визначенню того, що є мистецтвом, а, навпаки, 
переводячи питання в сферу абсолютно чужу мисте
цтву — в метафізичні, психологічні, фізіологічні й навіть 
історичні роздуми про те, чому такий-от твір подобається 
одним, а такий не подобається або подобається іншим, 
робить таке визначення неможливим. І так само, як роз
думи про те, чому один любить грушу, а другий м’ясо, 
ніяк не сприяють визначенню того, в чому полягає сут
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ність харчування, так і вирішення питань про смаки 
в мистецтві (до якого мимоволі зводяться роздуми про 
мистецтво) не тільки не допомагають усвідомити те, 
в чому полягає ця особлива людська діяльність, яку ми 
називаємо мистецтвом, але й робить таке усвідомлення 
неможливим.

На питання про те, що таке мистецтво, в жертву яко
му приноситься труд мільйонів людей, саме життя людей 
і навіть моральність, в наявних естетиках ми маємо від
повіді, які всі зводяться до того, що метою мистецтва 
є краса, а краса пізнається насолодою, одержуваною від 
неї, і що насолода мистецтвом є хорошою і важливою 
справою. Тобто, що насолода хороша тому, що вона на
солода. Отже те, що вважається визначенням мистецтва, 
зовсім не є визначенням мистецтва, а є лише вивертом 
для виправдання як тих жертв, які люди приносять в ім’я 
цього мнимого мистецтва, так і для виправдання егоїстич
ної насолоди та аморальності існуючого мистецтва. І саме 
тому, хоч як дивно говорити це, незважаючи на гори 
книжок, написаних про мистецтво, точного визначення 
мистецтва досі не зроблено. Причиною цього є те, що 
в основу поняття мистецтва покладено поняття краси.

Для того, щоб точно визначити мистецтво, треба на
самперед перестати дивитися на нього як на засіб насо
лоди, а розглядати мистецтво як одну з умов людського 
життя. Розглядаючи так мистецтво, ми не можемо не 
побачити, що мистецтво є одним із засобів спілкування 
людей між собою.

Будь-який твір мистецтва робить те, що той, хто спри
ймає його, входить у певного роду спілкування з тим, хто 
створив або створює мистецтво, та з усіма тими, хто
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одночасно з ним, раніше чи після нього сприйняли чи 
сприйматимуть те саме мистецьке враження.

Як слово, що передає мислі й досвід людей, служить 
засобом єднання людей, так само діє й мистецтво. 
А особливість цього засобу спілкування, що відрізняє 
його від спілкування з допомогою слова, полягає 
в тому, що словом одна людина передає іншій свої 
мислі, а мистецтвом люди передають одне одному свої 
почуття.

Діяльність мистецтва заснована на тому, що людина, 
сприймаючи слухом чи зором вираження почуття іншої 
людини, здатна перейматися тим самим почуттям, що 
було в людини, яка виражає своє почуття.

Найпростіший приклад: людина сміється — іншій 
людині теж стає весело; плаче — людині, яка чує цей 
плач, стає сумно; людина гарячиться, роздратовується, 
а інша, дивлячись на неї, впадає в такий само стан. Люди
на виражає своїми рухами, звуком голосу бадьорість, 
рішучість чи, навпаки, тугу, спокій,— і настрій цей пере
дається іншим. Людина страждає, виражаючи своє 
страждання стогоном і корчами,— і страждання це пере
дається іншим; людина висловлює почуття захвату, бла
гоговіння, страху, поваги до тих чи тих осіб, предметів, 
явищ,— і інші люди заражаються, переймаються такими 
само почуттями захвату, благоговіння, страху, поваги до 
тих самих осіб, предметів, явищ.

На цій ось здатності людей заражатися почуттями 
інших людей і заснована діяльність мистецтва.

Якщо людина заражає іншу та інших безпосередньо 
своїм виглядом чи якимись своїми звуками тієї самої 
миті, коли в неї виникає якесь почуття, або змушує іншу 
людину позіхати, коли їй самій позіхається, або сміятися 
чи плакати, коли сама вона сміється чи плаче, або страж
дати, коли сама страждає, то це ще не мистецтво.
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Мистецтво починається тоді, коли людина з метою 
передати іншим людям виникле в неї почуття знов ви
кликає його в собі й певними зовнішніми ознаками вира
жає його.

Наприклад, найпростіший випадок: хлопчик, зустрів
шись з вовком, відчув, скажімо, страх і розповідає про 
цю зустріч; щоб викликати в інших почуття страху, яко
го він зазнав, він зображує себе, свій стан перед цією 
зустріччю, обстановку, ліс, свою безтурботність, тоді ви
гляд вовка, його рухи, відстань між ним та вовком абощо. 
Все це, якщо хлопчик, розповідаючи, знову переживає 
почуття, якого він уже зазнав, заражає слухачів і змушує 
їх пережити все, що він пережив сам,— є мистецтво. 
Якщо хлопчик і не бачив вовка, але часто боявся його 
і, прагнучи викликати в інших почуття страху, якого він 
зазнав, вигадав зустріч з вовком і розповідав її так, що 
своєю розповіддю викликав у слухачів те почуття, якого 
він зазнав сам, уявляючи собі вовка,— то це теж мисте
цтво. Так само мистецтвом буде те, коли, відчувши 
в дійсності або в уяві жах страждання або чар насолоди, 
людина зобразила на полотні чи в мармурі ці почуття 
так, що інші заразилися ними. І так само буде мисте
цтвом, коли звідавши або уявивши собі почуття весело
щів, радості, суму, відчаю, бадьорості, туги та переходи 
цих почуттів одного в одне, людина зобразила ці почут
тя звуками так, що слухачі заражаються ними й пере
живають їх так само, як переживала їх вона.

Почуття найрозмаїтіші, дуже сильні й дуже слабкі, 
дуже значні й зовсім убогі, дуже погані й дуже гарні, 
якщо лиш вони заражають читача, глядача і слухача, 
становлять предмет мистецтва. Почуття самозречення 
і покірності долі чи богові, передаване драмою; або почут
тя захвату закоханих, змальоване в романі; або почуття 
любострастя, зображене в картині; або почуття бадьо
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рості, викликане урочистим маршем у музиці; або весе
лощів, викликаних танцем; або комізму, викликаного 
смішним анекдотом; або почуття тиші, навіяне вечірнім 
пейзажем чи колисковою піснею,—все це мистецтво.

Як тільки глядачі, слухачі заражаються тим само 
почуттям, яке переживав митець, це і є мистецтво.

Збудити в собі раз пережите почуття і, збудивши 
його в собі, з допомогою рухів, ліній, фарб, звуків, обра
зів, виражених словами, передати це почуття так, щоб 
інші перейнялися тим самим почуттям,— у цьому полягає 
діяльність мистецтва. Мистецтво — це людська діяль
ність, яка полягає в тому, що одна людина певними зов
нішніми знаками свідомо передає іншим переживані нею 
почуття, а інші люди заражаються цими почуттями й пе
реживають їх.

Мистецтво не є, як це твердять метафізики, виявлен
ням якоїсь таємничої ідеї, краси, Бога; не є, як це твер
дять естетики й фізіологи, грою, в якій людина віддає 
надмір накопиченої енергії; не є виявленням емоцій зов
нішніми ознаками; не є продукуванням приємних пред
метів, найголовніше ж — не є насолодою, а є необхідним 
для життя і для руху на благо окремої людини та всього 
людства засобом спілкування людей, що об’єднує їх 
в однакових почуттях.

Як завдяки здібності розуміти думки, виражені сло
вами, кожна людина може дізнатися про все те, що зро
било для неї в царині мислі все людство, як може вона 
завдяки здібності розуміти чужі мислі стати тепер учас
ником діяльності інших людей і сама, завдяки цій здіб
ності, може передавати сучасникам і нащадкам засвоєні 
від інших і свої, виниклі в неї мислі, так само завдяки 
здібності заражатися з допомогою мистецтва почуттями 
інших людей, їй стає доступне в царині почуття все те, 
що пережило до неї людство, стають доступні почуття, які
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переживають сучасники і які були пережиті іншими 
людьми тисячі років тому, й стає можливою передача 
своїх почуттів іншим людям.

Коли б люди нездатні були сприймати мислі, переду
мані й передані їм людьми минулих поколінь, і коли б 
нездатні були передавати свої мислі іншим, вони укида
лися б на звірів або на Каспара Гаузера 13.

Якби не було іншої здібності людини — здібності 
заражатися мистецтвом, люди, певне, були б ще дикіши
ми і, найголовніше, ще роз’єднанішими й ще більш воро
жими одне одному.

І тому діяльність мистецтва є діяльністю дуже важ
ливою, такою само важливою і такою само поширеною, 
як діяльність мовлення.

...Коло почуттів, властивих багатіям та властителям, 
які не знають труда для підтримування життя, набагато 
менше, бідніше й мізерніше почуттів, властивих робочому 
людові.

Люди нашого кола, естетики, звичайно думають і ка
жуть протилежне. Пам’ятаю, як письменник Гончаров, 
людина розумна, освічена, але абсолютно міська, естетик, 
казав мені, що після «Записок мисливця» Тургенева, 
писати з народного життя вже нічого. Все вичерпано. 
Життя робочого люду здавалося йому таким простим, 
що після народних оповідань Тургенева, описувати там 
було вже нічого 14. А  життя багатих людей, з його зако- 
ханостями й незадоволеннями собою, йому здавалося 
сповненим безмежним змістом. Один герой поцілував 
свою даму в долоню, другий в лікоть, а третій ще якось. 
Один нудьгує знічев’я, а другий через те, що його не 
люблять. І йому здавалося, що в цій сфері нема кінця- 
краю розмаїттю. І думку цю про те, що життя робочого 
люду бідне змістом, а наше життя, життя людей-нероб 
аж надто цікаве, поділяє дуже багато людей нашого кола.
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Життя трудової людини з її безмежно розмаїтими фор
мами труда й пов’язаними з ними небезпеками на морі 
й під землею, з її подорожами, взаєминами з хазяями та 
начальниками, спілкуванням з товаришами та з людьми 
інших віросповідань і народностей, з її боротьбою з при- 
родоїр та дикими тваринами, з її ставленням до домашніх 
тварин, з її трудами в лісі, в степу, в полі, в саду, на 
городі, з її взаєминами з дружиною та з дітьми, не тіль
ки як з близькими, любленими людьми, але як і з спів
робітниками, помічниками, замінювачами в труді, з її 
ставленням до всіх економічних питань, не як до предме
тів розумування або марнолюбності, а як до питань жит
тя для себе й для сім’ї, з її гордістю самовдоволення 
й служіння людям, з її насолодою відпочинком, нам це 
життя здається одноманітним у порівнянні з тими ма
ленькими насолодами, нікчемними турботами нашого 
життя не труда й не творчості, а користування тим і руй
нування того, що зробили для нас інші. Ми вважаємо, 
що почуття людей нашого часу й нашого кола дуже знач
ні й розмаїті, а тим часом в дійсності майже всі почуття 
нашого кола зводяться до трьох, зовсім незначних і не
складних почуттів: до почуття гордості, статевої похоті 
та до почуття туги життя. І ці три почуття та їх розгалу
ження становлять майже виключний зміст мистецтва ба
гатих класів.

Тільки-но мистецтво вищих класів виділилося з все
народного мистецтва, як виникло переконання, що ми
стецтво може бути мистецтвом і разом з тим може бути 
незрозуміле масам. А тільки-но було допущено це твер
дження, як неминуче доведеться допустити, що мисте
цтво може бути зрозуміле лише для найменшого кола 
обранців і, нарешті, лише для двох або й одного —
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найкращого свого друга — самого себе. Отак прямо й 
кажуть теперішні митні: «я творю й розумію себе, а коли 
хто не розуміє мене, тим гірше для нього».

Твердження про те, що мистецтво може бути гарним 
мистецтвом, а тим часом незрозумілим переважній біль
шості людей, до такої міри несправедливе, наслідки його 
до такої міри згубні для мистецтва й, разом з тим, воно 
таке поширене, так в їлося в наше уявлення, що не можна 
достатньо роз яснити всю нісенітність його.

Немає нічого звичайнішого, як чути про мнимі твори 
мистецтва, що вони гарні, але що їх важко зрозуміти. 
Ми звикли до такого твердження, а тим часом сказати, 
що мистецтво гарне, але незрозуміле, це все одно, що 
сказати про яку-небудь страву, що вона дуже гарна, але 
люди не можуть їсти її. Люди можуть не любити гнилий 
сир, протухлих рябчиків, тобто страви, які цінують га
строноми з зіпсованим смаком, але хліб, плоди гарні 
лише тоді, коли вони подобаються людям. Те саме з ми
стецтвом: зіпсоване мистецтво може бути незрозуміле 
людям, але гарне мистецтво завжди зрозуміле всім.

Для того ж, щоб люди, уроджені митці, могли пізна
ти вироблені попередніми митцями прийоми різного роду 
мистецтв, при всіх початкових школах мають бути такі 
класи малювання та музики-співу, пройшовши які кожен 
обдарований учень міг би, користуючись існуючими й до
ступними всім взірцями, самостійно удосконалюватися 
в своєму мистецтві.

Єдиною безсумнівною ознакою, що відрізняє справж
нє мистецтво від підробного, є заразливість мистецтва. 
Якщо людина без будь-яких зусиль і не змінюючи свого
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положення, прочитавши, почувши, побачивши чийсь 
твір, відчуває душевний стан, що єднає її з автором та 
з іншими людьми, які сприймають предмет мистецтва 
так само, як і вона, то предмет, котрий викликав такий- 
стан, є предметом мистецтва. Хоч би який був поетич
ний, схожий на справжній, ефектний і цікавий предмет, 
він не є предметом мистецтва, якщо він не викликає в лю
дині того особливого, відмінного від усіх інших, почуття 
радості, єднання душевного з іншим (автором) та з ін
шими (слухачами або глядачами), які сприймають той 
самий мистецький твір.

Щоправда, ознака ця внутрішня й людям, які забули 
про той вплив, що його справляє справжнє мистецтво, 
і сподіваються від мистецтва чогось зовсім іншого,— 
а таких у нас переважна більшість,— може здаватися, 
що почуття, виникле в них, коли вони мали справу з під
робками мистецтва, і є естетичним почуттям, і хоч дове
сти таким людям помилковість їхнього переконання не
можливо, так само, як неможливо переконати дальтоніка 
в тому, що він помиляється, вважаючи зелений колір 
червоним, проте ознака ця для людей з незіпсованим 
і неатрофованим почуттям залишається цілком певною 
і такою, що чітко відрізняє почуття, збуджене справжнім 
мистецтвом, від будь-якого іншого.

Головна особливість цього почуття полягає в тому, 
що той, хто сприймає мистецький твір, до такої міри зли
вається з митцем, що йому здається, ніби предмет, який 
він сприймає, зробив не хтось інший, а він сам, і все те, 
що виражене цим предметом, є саме тим, що вже так 
давно йому самому хотілося виразити. Справжній мисте
цький твір робить те, що в свідомості того, хто сприймає 
його, зникає відстань між ним і митцем, та й не тільки 
між ним і митцем, але й між ним і всіма людьми, які 
сприймають той самий мистецький твір. Саме в цьому
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звільненні особистості від свого відокремлення од інших 
людей, від своєї самотності, саме в цьому злитті особи
стості з іншими й полягає головна принадна риса і вла
стивість мистецтва.

Коли людині передається це почуття, коли вона за
ражається тим станом душі, в якому перебуває автор, 
і відчуває своє злиття з іншими людьми, предмет, що 
викликає такий стан, є мистецтвом; коли ж нема такого 
зараження, коли нема злиття з автором і тим, хто спри
ймає твір,— нема й мистецтва. Та мало того, що зараз
ливість є безсумнівною ознакою, міра заразливості є ще 
й єдиним мірилом достоїнства мистецтва.

Чим сильніше зараження, тим краще мистецтво як 
мистецтво, не кажучи про його зміст, тобто незалежно 
від достоїнства тих почуттів, які воно передає.

А  більше чи менше заразливим мистецтво стає вна
слідок трьох умов: 1) внаслідок більшої чи меншої особ
ливості передаваного почуття; 2) внаслідок більшої чи 
меншої ясності передачі цього почуття та 3) внаслідок 
щирості митця, тобто більшої чи меншої сили, з якою 
митець сам переймається почуттям, яке він передає.

Чим своєрідніше передаване почуття, тим воно силь
ніше впливає на того, хто його сприймає. Той, хто спри
ймає, відчуває тим більшу насолоду, чим своєрідніший 
той стан душі, у який він переноситься, через те з тим 
більшою охотою й силою зливається з ним.

А  яскравість вираження почуття сприяє заражувано
сті, тому що в свідомості своїй зливаючись з автором, 
той, хто сприймає, тим більше задоволений, чим яскраві
ше виражене те почуття, котре, як йому здається, він 
уже давно знає й відчуває і котрому тільки тепер зна
йшов вираження.

Найбільше ж посилюється міра заражуваності мисте
цтва мірою щирості митця. Тільки-но глядач, слухач,
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читач відчуває, що митець сам заражається своїм твором 
і пише, співає, грає для себе, а не лише для того, щоб 
вплинути на інших, так одразу душевний стан митця 
заражає того, хто сприймає, й навпаки: тільки-но глядач, 
слухач, читач відчуває, що автор не для свого задоволен
ня, а для нього, тобто для слухача, читача, глядача, пи
ше, співає, грає, а сам не відчуває того, що хоче вирази
ти, так виникає опір, і тоді навіть найсвоєрідніше, нове 
почуття й найвправніша техніка не тільки не справляють 
ніякого враження, а й відштовхують.

Я кажу про три умови заражуваності й достоїнства 
мистецтва, по суті ж умова є лише одна, остання, яка 
полягає в тому, щоб митець відчував внутрішню потребу 
виразити передаване ним почуття. Умова ця має в собі 
першу, тому що коли митець щирий, він виразить почут
тя так, як він сприйняв його. Оскільки ж одна людина 
не схожа на іншу, то й почуття це буде особливим для 
кожної іншої людини й'тим особливішим, чим глибше 
зачерпне митець, чим воно буде задушевніше, щиріше. 
Ця ж сама щирість змусить митця знайти і яскраве ви
раження того почуття, яке він хоче передати.

Саме тому ця третя умова — щирість — є найважли
вішою з трьох. Умова ця завжди наявна в народному 
мистецтві, і саме тому воно так сильно і впливає; і майже 
зовсім відсутня ця умова в мистецтві наших вищих кла
сів, безнастанно виготовлюваному митцями задля своїх 
особистих, корисливих чи марнолюбних цілей.

Такі три умови, наявність яких відокремлює мисте
цтво від підробок під нього й разом з тим визначає до
стоїнства будь-якого мистецького твору, незалежно від 
його змісту.

Відсутність однієї з цих умов призводить до того, що 
твір перестає бути мистецтвом і стає підробкою під нього. 
Коли твір не передає індивідуальної особливості почуттів
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митця и тому не має своєрідності, коли його виражено 
незрозуміло або коли він не виникає з внутрішньої по
треби автора, він не є твором мистецтва. Коли ж усі три 
умови наявні, хоч би в найменшій мірі, твір, хоч би 
й слабкий, є твором мистецтва.

Тим часом наявність, хоч би й у різній мірі, всіх 
трьох умов — своєрідності, яскравості й щирості — ви
значає достоїнства предметів мистецтва як мистецтва, 
незалежно від їх змісту. Всі твори мистецтва розподіля
ються в своїх достоїнствах залежно від наявності в біль
шій чи меншій мірі тієї, другої чи третьої з цих умов. 
В одному переважає своєрідність передаваного почуття, 
в другому — яскравість вираження, в третьому — щи
рість, у четвертому — щирість і своєрідність, але недо
статня яскравість, у п’ятому — своєрідність і яскравість, 
але менше щирості і т. ін., в усіх можливих комбінаціях 
і в тій чи тій мірі.

Так відрізняється мистецтво від немистецтва й так 
визначається достоїнство мистецтва як мистецтва, неза
лежно від його змісту, тобто незалежно від того, передає 
воно добрі чи погані почуття.

1897—1898. «Что такое искусство?» П З Т . т. ЗО, 
С. 6 1 - 6 2 ,  6 3 - 6 7 ,  86—87, 107-108 , 129, 148— 151

Дуже яскраво уявив собі внутрішнє життя кожної 
окремої людини. Як описати, що таке кожне окреме «я»? 
А, здається, можна. Потім подумав, що в цьому, власне, 
й полягає увесь інтерес, все значення мистецтва — 
поезії.

1902. Щоденник, П З Т ,  т. 54, с. 140.

Мистецький твір лише тоді істинний твір мистецтва, 
коли людина, яка сприймає його, уявляє — не тільки
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уявляє, але й відчуває радість від того, що вона створила 
таку прекрасну річ. Надто сильно це в музиці.— Ні на 
чому іншому, як на цьому видно так головне значення 
мистецтва — значення єднання. «Я» митця зливається 
з «я» всіх, що сприймають, усіх, що зливаються в одне.

1909. Щоденник, П З Т ,  т. 57, с. 132.

Твір мистецтва лише тоді є справжнім мистецьким 
твором, коли той, хто сприймає його, не може уявити 
собі нічого іншого, крім саме того, що він бачить, чує 
або розуміє. Коли в людини, яка сприймає мистецький 
твір, виникає почуття, подібне до спогаду,— що це, мов
ляв, було вже й було багато разів, що вона знала це, 
тільки не вміла сказати, а ось їй і висловили її саму. 
Головне, коли вона відчуває, що те, що вона чує, бачить 
або розуміє, не може бути інакшим, а має бути саме 
таким, яким вона його сприймає. Коли ж, сприймаючи, 
людина відчуває, що те, що їй показує митець, могло б 
бути й інакшим і помічає митця, помічає його сваволю, 
тоді вже мистецтва нема.

Є мистецтва подвійні: музика, драма, почасти живо
пис, у яких мисль — задача мистецтва — і виконання по
діляються: в музиці композиція та виконання, так само 
як у драмі — створення п’єси й виконання її, почасти 
і в живопису, взагалі в пластичному мистецтві, задум 
і виконання, і вже цілком — ілюстрація. І в подвійних 
цих мистецтвах найчастіше трапляється фальшиве ми
стецтво: хибна, пуста думка й чудове виконання музи
кантами, акторами або живописцями. Надто ж у драмі 
й музиці. Є драматурги (Андрєєв належить до них) 
і композитори, які не дбають про зміст, про значущість, 
новизну, правдивість драми чи музичного твору, розра
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ховують на виконання и підганяють свої твори до зруч
ності, ефектності виконання.

1909. Щоденник. П З Т ,  т. 57, с. 151— 152.

Музика, як і будь-яке інше мистецтво, але особливо 
музика, викликає бажання того, щоб усі, щоб якомога 
більше людей брали участь у відчуваній насолоді. Ніщо 
сильніше від цього не показує істинного значення ми
стецтва: втілюєшся в інших, хочеться відчувати через
ЛИХ.

1910. Щоденник. П З Т ,  т. 58, с. 112.



НАРОДНІСТЬ МИСТЕЦТВА 
І ЛІТЕРАТУРИ

Ламартін каже, що письменники випускають з уваги 
літературу народну, що кількість читачів більша в середо
вищі народному і кожен, хто пише, пише для того кола, 
в якому живе, а народ, у середовищі якого є люди, що 
прагнуть освіти, не має літератури й не матиме її, аж 
поки почнуть писати для нього.

Я не говоритиму ні про ті книжки, які пишуть з метою 
знайти багато читачів,— це не твори, це вироби автор
ського ремесла,— ні про тих учених та підручники, які 
не входять у галузь поезії.

...Усі твори, щоб бути гарними, повинні, як каже 
Гоголь у своїй прощальній повісті (вона виспівалася 
з душі моєї), виспіватися з душі автора. Але що доступ
не народові може виспіватися з душі автора, котрий, 
здебільшого, стоїть на вищій точці розвитку. Народ його 
не зрозуміє.— Коли ж автор навіть намагатиметься зійти 
до рівня народного, народ не так зрозуміє його. Так само, 
як хлопчик 16 років, коли він читає сцену згвалтування, 
не обурюється, не ставить себе на місце нещасної, а ми
моволі переймається роллю спокусника й насолоджується 
почуттям любострастя,— так і народ зрозуміє зовсім 
інше з того, що ви схочете сказати йому. Хіба «Антона- 
Горемику», «Geneviève» *, зрозуміє народ? Слова доступ
ні, як вираження думок, але самі думки недоступні.— 
У народу є своя література — прекрасна, незрівнянна;

«Женсв’єва», роман Ламартіна.
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але вона не підробка, вона виспівується з середовища 
самого народу. Нема потреби у вищій літературі, і немає 
її. Спробуйте стати цілком на рівень з народом, і він 
зневажатиме вас.

Нехай іде вперед вище коло, і народ не відстане; він 
не зіллється з вищим колом, але він теж розвинеться ^

1851 Щоденник. П З Т  т. 46. с. 7 0 -7 1 .

Простий народ стоїть настільки вище від нас своїм, 
перейнятим трудами й знегодами життям, що якось не
гаразд нашому братові вишукувати й описувати в ньому 
погане. Воно є в ньому, але краще було б говорити про 
нього (як про мертвого) тільки хороше. Це достоїнство 
Тургенєва й вада Григоровича та його рибалок2. Кого 
можуть зацікавити пороки цього бідолашного й достой
ного класу? В ньому більше доброго, ніж поганого; тому 
природніше і благородніше шукати причини першого, 
ніж другого.

1853. Щоденник. П З Т , г. 46, с. 184.

< . . .>  Безглуздя в самій постановці такого питання, 
як питання: чи мають діти народу право на мистецтво? 
Спитати це — все одно, що спитати: чи мають право 
діти народу їсти яловичину, тобто чи мають право 
задовольняти свою людську потребу? Питання не в то
му, чи хороша та яловичина, яку ми пропонуємо або 
забороняємо народові. Так само, запропонувавши наро
дові певні знання й помітивши негативний вплив цих 
знань на нього, я роблю висновок, що не народ поганий 
через те, що він не приймає цих знань, що не доріс до 
того, щоб сприймати їх і користуватися ними так, як ко
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ристуємося ми, а що знання ці недобрі, ненормальні, 
й тому нам треба з допомогою народу виробити нові 
знання, відповідні нам усім — і нашому колу й народові. 
Я тільки роблю висновок, що ці знання і мистецтва жи
вуть серед нас і здаються нешкідливими для нас, але не 
можуть жити серед народу й здаються шкідливими для 
нього лише тому, що ці знання й ці мистецтва зовсім не 
ті, які потрібні взагалі, й ми живемо серед них лише 
тому, що ми зіпсовані: так само люди, які сидять п’ять 
годин у зараженому повітрі фабрики чи трактиру, не 
страждають від того самого повітря, яке вбиває свіжу, 
новоприбулу людину.

Говоритимуть: хто сказав, що знання і мистецтва 
нашого освіченого стану хибні? Чому виводите ви хиб
ність їх з того, що народ їх не сприймає? Всі питання 
розв’язуються дуже просто: тому, що нас тисячі, а їх 
мільйони.

Продовжую порівняння з відомим фізіологічним фак
том. Людина із свіжого повітря приходить у низьку, на
курену й надихану кімнату; всі життєві відправлення 
в неї ще повні; дихаючи, організм її живився великою 
кількістю кисню, одержуваного з чистого повітря. 
З  тією ж звичкою організму людина починає дихати 
в зараженій кімнаті; шкідливі гази у великій кількості 
попадають у кров, організм слабне (часто буває непри
томність, інколи настає смерть). Тим часом сотні людей 
дихають тим самим зараженим повітрям і живуть у ньому 
тільки тому, що всі відправлення їхніх організмів зроби
лися незначнішими, інакше кажучи, вони ослабли й мен
ше живуть.

Якщо мені скажуть: живуть як ті, так і ті люди, і хто 
вирішить, чиє життя нормальніше і краще? Адже людина 
непритомніє як тоді, коли виходить із зараженої атмо
сфери на свіже повітря, так і навпаки. Відповідь легка
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як для фізіолога, так і взагалі для людини із здоровим 
глуздом, яка лише спитає: де людей живе більше — на 
чистому повітрі чи в заражених тюрмах? — і приєдна
ється до більшості; а фізіолог зробить спостереження 
над кількістю фізіологічних відправлень тих і тих, і ска
же, що відправлення сильніші й живлення повніше в тих, 
що живуть на чистому повітрі.

Таке саме співвідношення існує між мистецтвами так 
званого освіченого кола та мистецькими вимогами наро
ду: я кажу про живопис, і про ліплення, і про музику, 
і про поезію. Картина Іванова дивуватиме народ техніч
ною майстерністю, але не збудить ніякого — ні поетич
ного ні релігійного почуття, тоді як ці почуття збуджує 
лубочна картинка — Іоанн Новгородський та чорт у гле
чику *. Венера Мілоська збудить лише законну відразу 
до наготи, до зухвальства розпусти — до безсоромності 
жінки. Квартет Бетховена останньої епохи уявлятиметься 
неприємним шумом, цікавим хіба що тим, що один грає 
на великій дудці, а другий на великій скрипці. Найкра
щий твір нашої поезії, ліричний вірш Пушкіна, уявля
тиметься лише набором слів, а зміст його — нікчемною 
дурницею. Введіть сина народу в цей світ — ви це може
те зробити та й робите всякчас з допомогою ієрархії 
навчальних закладів, академій та мистецьких класів,— 
його зворушить, і зворушить щиро і картина Іванова, 
і Венера Мілоська, і квартет Бетховена, і ліричний вірш 
Пушкіна. Але ввійшовши в цей світ, він дихатиме вже 
не своїми легенями, його вже боляче й вороже охоплю
ватиме свіже повітря, коли йому знову трапиться вийти

* Ми просимо читачів звернути увагу на цю потворну, але 
надзвичайну силою релігійно-поетичного почуття картинку, яка 
відноситься до сучасного російського живопису так, як живопис 
Fra Beato Angelico відноситься до живопису послідовників Мікел- 
анджелівської школи. (Прим. Толстого).
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на нього. Як у справі дихання здоровий глузд і фізіоло
гія відповідатимуть одне й те саме, так і в справі мисте
цтва той же здоровий глузд і педагогія (не та педагогія, 
що пише програми, але та, що намагається вивчити за
гальні закони й шляхи освіти) скажуть, що краще й пов
ніше живе той, хто не живе в сфері мистецтва нашого 
освіченого класу, що вимоги до мистецтва й задоволення 
від нього повніші в народі, ніж у нас. Здоровий глузд 
скаже це вже тільки тому, що могутнє він бачить не 
в самій кількості, а щасливу більшість не в цьому середо
вищі; педагог робитиме спостереження над душевними 
відправленнями людей, які перебувають у нашому середо
вищі й поза ним, робитиме спостереження, коли людей 
вводитимуть у заражену кімнату, тобто, коли молодим 
поколінням прищеплюватимуть наше мистецтво, й на 
підставі тих непритомностей та тієї огиди, яку відчува
ють свіжі натури, коли їх вводять у штучну атмосферу, 
на підставі обмеженості духовних відправлень, зробить 
висновок, що вимоги до мистецтва в народу законніші, 
ніж вимоги зіпсованої меншості так званого освіченого 
класу.

Я зробив ці спостереження над двома галузями на
ших мистецтв, більш знайомих мені й колись пристрасно 
люблених мною,— музикою та поезією. І страшно ска
зати: я прийшов до переконання, що все, зроблене нами 
в цих двох галузях, ми робили йдучи хибним, винятко
вим шляхом, і воно не має значення, не має майбутнього 
й нікчемне в порівнянні з вимогами й навіть творами тих 
самих мистецтв, зразки яких ми знаходимо в народі. 
Я переконався, що ліричний вірш, як наприклад, «Я па
м’ятаю мить чудову» [Пушкіна], музичні твори, як остан
ня симфонія Бетховена, не такі безумовно і всесвітньо 
гарні, як пісня про «Ваньку-ключника» та наспів «Вниз 
по матінці по Волзі»; що Пушкін і Бетховен подобаються
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нам не тому, що в них абсолютна краса, а тому, що ми 
так само зіпсовані, як Пушкін і Бетховен, тому що Пуш
кін і Бетховен однаково лестять нашій потворній подраз
ливості й нашій слабості. Як часто доводиться чути до 
пошлості стертий парадокс про те, що для розуміння 
прекрасного потрібна певна підготовка,— хто це сказав, 
чому, чим це доведено? Це лише викрут, лазівка з безви
хідного становища, в яке привела нас хибність спряму
вання, виняткова приналежність нашого мистецтва одно
му класові. Чому краса сонця, краса людського обличчя, 
краса звуків народної пісні, краса вчинку любові й само
відданості доступні кожному й не вимагають підготовки.

Я знаю, що для більшості все сказане здаватиметься 
теревенями, правом язика без кісток, але педагогія — 
вільна педагогія — шляхом досвіду роз яснює багато які 
питання і незліченним повторенням одних і тих самих 
явищ переводить питання з галузі мрій та роздумів у га
лузь тверджень, доведених фактами. Я роками марно 
бився над передачею учням поетичних красот Пушкіна 
і всієї нашої літератури, те саме робить незліченна кіль
кість учителів — і не тільки в Росії,— і коли вчителі ці 
спостерігають наслідки своїх зусиль та коли схочуть вони 
бути відвертими, то всі признаються, що найголовнішим 
наслідком поетичних почуттів було вбиття їх, що най
більшу відразу до таких тлумачень відчували найпоетич- 
ніші натури... Я бився, кажу, роками й нічого не міг 
добитися; та досить було випадково розгорнути збірник 
Рибникова — і поетична вимога учнів знайшла своє задо
волення, і задоволення це я, спокійно й безсторонньо 
зіставивши першу-ліпшу пісню з найкращим твором Пуш
кіна, не міг не визнати законним.

Те саме сталося зі мною й щодо музики, про яку я 
й маю тепер говорити.

Спробую резюмувати все сказане вище. На питання:
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чи потрібні мистецтва (beaux-arts) для народу? — педа
гоги звичайно розгублюються й плутаються (тільки 
Платон сміливо й рішуче розв’язав це питання). Кажуть: 
потрібно, але з певними обмеженнями: усім дати змогу 
бути митцями шкідливо для суспільного ладу. Кажуть: 
певні мистецтва й ступінь їх можуть існувати тільки 
в певному класі суспільства; кажуть — мистецтво повин
но мати тільки своїх окремих, відданих одній справі слу
жителів; кажуть — великі обдаровання повинні мати 
змогу виходити з народного середовища й цілком відда
ватися служінню мистецтву. Це найбільша поступка, яку 
робить педагогія праву кожного бути чим він хоче. На 
досягнення цієї мети спрямовані всі турботи педагогів 
щодо мистецтва. Я вважаю все це несправедливим. Я га
даю, що потребу насолоджуватися мистецтвом і служити 
мистецтву має кожна людська особистість, хоч би до 
якої породи та середовища вона належала, і що ця потре
ба має право й повинна бути задоволена. Приймаючи це 
твердження за аксіому, я кажу, що коли виникають 
незручності й невідповідності в насолоді мистецтвом і від
творенні його для кожного, то причина цих незручностей 
полягає не в способі передачі, не в тому, чи поширене 
мистецтво серед багатьох, чи зосереджене в руках деяких, 
а в характері і спрямовуванні мистецтва, в якому ми 
повинні сумніватися як для того, щоб не нав’язувати 
хибного молодому поколінню, так і для того, щоб дати 
можливість цьому молодому поколінню створювати нове 
і формою і змістом 3.

1862. «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь 
месяцы». Стаття 2-а. П З Т  т. 8, с. 110—116.

Чи помітили ви за нашого часу в світі російської поезії 
зв’язок між двома явищами, що перебувають між собою
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в зворотному відношенні: занепад поетичної творчості 
будь-якого роду — музики, живопису, поезії — і прагнен
ня до вивчення російської народної поезії будь-якого 
роду — музики, живопису [і прикраси] і поезії. Мені зда
ється, що це навіть не занепад, а смерть із запорукою 
відродження в народності. Остання хвиля поетична — 
парабола була при Пушкіні на вищій точці, потім Лєр
монтов, Гоголь, ми, грішні, та й пішла під землю. Друга 
лінія пішла у вивчення народу й випливе, бог дасть, 
а пушкінський період помер зовсім, зійшов нанівець.

Ви зрозумієте, певне, що я хочу сказати.
Щасливі ті, що братимуть участь у випливанні. Я спо

діваюсь.
1872. Лист до М. М. Страхова. П З Т ,  т. 61, с. 274—275.

Я тільки тому мало співчуваю народному журналові, 
що я надто йому співчуваю і переконаний, що ті, котрі 
за нього візьмуться, будуть à cent mille lieues * від того, 
що потрібне для народу. Мої вимоги, тішу себе надією, 
однакові з вимогами народу, полягають у тому, щоб жур
нал був зрозумілий, а саме цього й не буде. Зрозумі
лість, доступність є не тільки необхідною умовою для 
того, щоб народ читав охоче, але це, на моє переконання, 
шори для того, щоб не було в журналі безглуздого, недо
речного, бездарного. Коли б я був видавцем народного 
журналу, я сказав би своїм співробітникам: пишіть, що 
хочете, проповідуйте комунізм, хлистовську віру, проте
стантизм, що хочете так, щоб кожне слово було зрозумі
ле тому биндюжникові, котрий возитиме примірники 
з друкарні; і я певен, що крім чесного, здорового й хоро
шого, нічого не було б у журналі. Я не жартую й не

* З а  сто верст.
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хочу говорити парадокси, а твердо знаю це з досвіду. 
Цілком простою і зрозумілою мовою нічого поганого не 
можна буде написати. Все аморальне постане таким огид
ним, що одразу ж буде відкинуте; все сектантське — 
протестантське чи хлистовське виявлятиметься таким 
хибним, коли буде висловлене без незрозумілих фраз, 
все мнимо повчальне, популярно-наукове, але несерйозне 
і здебільшого хибне,— чим завжди переповнюються на
родні журнали,— теж без фраз, а висловлене зрозумілою 
мовою, здаватиметься таким безглуздим і бідним, що теж 
відкинеться. Коли народний журнал серйозно хоче бути 
народним журналом, то йому лише треба намагатися 
бути зрозумілим; а досягти цього неважко: досить тіль
ки пропускати всі статті через цензуру двірників, візни
ків, чорних куховарок. Коли на жодному слові читачі не 
спиняться, не зрозумівши — стаття прекрасна. Коли ж, 
прочитавши статтю, ніхто з них прочитаного не зможе 
розповісти, стаття нікудишня.

Я щиро співчуваю народному журналові і сподіваюсь, 
що ви почасти погодитеся зі мною, а тому й кажу все це. 
Але знаю також, що 999/юоо вважатимуть мої слова або 
просто за дурницю або ж за бажання оригінальничати, 
тоді як я, навпаки, у виданні журналу для народу дамами, 
до того ж дамами, які думають і розмовляють не по-ро- 
сійськи й не мають охоти перевірити, розуміє їх народ 
чи ні, вбачаю найдивовижніший і кумедний жарт. Я ска
зав, зрозумілості досягти, з одного боку, дуже легко, 
досить тільки читати або давати народові читати в руко
писах; та, з другого боку, видавати журнал зрозумілий 
дуже важко. Важко тому, що буде дуже мало матеріалу. 
Безперестанно виявлятиметься, що стаття, визнана char
mant * у редакційному колі, тільки-но її прочитають на

* Прекрасною.
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кухні, буде визнана нікудишньою, або що з ЗО аркушів 
слів, виявиться діла 10 рядків.

1875. Лист до С. І. Мснгдсн. П З Т  т. 62, с. 143—144.

Ваш лист дуже обрадував мене, шановний князю, 
і засмутив. Порадувало мене те, що ви оцінили форму 
моїх оповідань для народу, а засмутило те, що ви про
тягом, здається, 5-ти років, відколи вийшли ці опові
дання. ніде не зустріли їх і разом з публікою вважали 
мене за афериста, який пише для народу заради грошей, 
або за 50-річного дурня, який говорить про те, чого не 
знає. Я воював з німецькою педагогією саме тому, що 
більшу частину життя присвятив цій справі, тому що 
знаю, як думає народ і діти народу, і знаю, як розмовля
ти з ними; і знання це не злетіло до мене з неба від того, 
що в мене талант (надзвичайно дурне, безглузде слово), 
а через те, що я любов’ю і трудом набув цього знання. 
Оповідання, байки, написані в книжках, це просіяне із 
у 20 разів більшої кількості приготованих оповідань, 
і кожне з них було перероблюване по 10 разів і кошту
вало мені більшої праці, ніж будь-яке місце з усіх моїх 
писань. Ще більшої праці коштувала мені азбука. Мене 
хвалили за все, що я писав; та про одне, справді гарне 
й корисне з того, що я зробив, про азбуку та про ці книж
ки, не сказано в пресі жодного не лайливого слова 4. Ви 
прочитали й оцінили тому, що ви самі пишете й хочете 
писати, і тому, що у вас є смак і чуття. Та кожен, у кого 
є чуття і смак, прочитавши ці книжечки, скаже: «так, 
нічого, просто, яскраво, хоч де-не-де все-таки негаразд 
і фальшиво». І кожен, хто, читаючи, скаже це, матиме 
рацію. Але той, хто спробує написати такі само опові
дання, переконається, як важко даються ці негативні
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достоїнства, що полягають лише в тому, щоб було про
сто, яскраво і не було б нічого зайвого, фальшивого.

1876. Лист до Є. В. Львова. П З Т ,  т. 62, с. 250.

Ось що: давно вже — як я пригадую — років ЗО, за
велись люди, які заходилися писати, перекладати й вида
вати книжки для письменного простолюду, тобто для тих 
людей, які через малописьменність, через бідність та че
рез те суспільство, в якому вони живуть, не можуть ви
бирати книжки, а читають те, що їм трапляється. Таких 
видавців чимало було й раніше,— надто ж багато розве
лося їх після волі; і щороку, в міру того, як збільшувала
ся кількість письменних, збільшувалася й кількість 
авторів, перекладачів та видавців, і тепер дійшло до 
величезної кількості. Авторів, укладачів та видавців 
народних книжок тепер безліч, але як було й раніше, 
так і тепер, ще не встановилося правильне співвідно
шення між читачами з бідного народу та авторами 
й видавцями. Як раніше відчувалося, що тут щось не те, 
так і тепер, дарма що для народу видається безліч 
книжок, відчувається, що коли не всі ці книжки, то при
наймні більшість не ге, що автори, укладачі й видавці не 
досягають того, чого хочуть, а читачі з народу не одер
жують того, чого хочуть.

Чи не можна виправити цю справу?
Перш ніж говорити про те, як, на мою думку, можна 

спробувати виправити цю справу, треба з ’ясувати собі 
як слід і саму справу та в чому вона полягає.

[Справа ця, по-моєму, найважливіша в світі й тільки 
розумна людина може присвятити їй свої сили. Справа — 
в духовному спілкуванні людей. Справа — в розповсю
дженні світла та істини. Справа — в єднанні людей 
навколо єдиної істини.
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Справа ця складається з двох діяльностей: з бажання 
людей освічених, які знають більше від інших, передати 
свої знання неосвіченим та з бажання неосвічених набути 
знань.]

Справа ця, безперечно, полягає в тому, що люди осві
чені, багаті й переповнені знаннями, прагнуть передати 
ці свої знання іншим — позбавленим їх. [З другого боку] 
люди, які не знають нічого або знають дуже мало, сидять 
з розкритими на будь-яке знання ротами й ладні про
ковтнути все, що їм дадуть. Чого ж, здавалося б, краще? 
Освічені люди хочуть поділитися з іншими, та ще таким 
добром, яке не зменшується від того, що його роздають 
іншим. Здавалося б, досить лиш освіченим побажати 
поділитися, й голодні будуть задоволені. Тим часом 
у справі передачі знань виходить зовсім не те. Ситі не 
знають, що давати, пробують те чи те, але голодні, не
зважаючи на свій голод, відвертають носи від того, що 
їм пропонують. Чому це так? Я бачу тільки три причини: 
одна в тому, що ситі не нагодувати хочуть голодного, 
а настроїти його в певний, вигідний для ситих спосіб; 
друга в тому, що ситі хочуть давати не те, що точно їх 
живить, а дають лише недоїдки, яких і собаки не їдять; 
третя в тому, що ситі самі не такі вже й ситі, як їм 
уявляється, а тільки надуті, та й пожива їхня нехороша.

Тільки цими трьома причинами можна пояснити ті 
невдачі, які досі завжди супроводжували спроби видання 
народних книжок.

За розрядами цих причин можна підрозділити всі 
невдалі книжки, які виходили з друку досі й виходять 
нині.

Одні не знання хочуть дати народові, а прагнуть збу
дити в нього певний настрій, будь-чому бажаний видав
цям. Це всі 2-го, 3-го й 10-го гатунку релігійні видання — 
монастирів, Ісаакіївського собору, Петровського мона
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стиря, Пашковські, розповсюдження душекорисних то
що. Всі ці книжки не дають ніяких знань і не збуджують 
у читача цікавості саме тому, що автори їх не передають 
тих основ, які привели їх до певного настрою, а прямо 
й здебільшого бездарно й безглуздо передають самий 
настрій. Кращим зразком цього дивоглядного ухилу від 
мети й цілковитої непотрібності можуть слугувати Паш
ковські видання,— як от умираючому сказали: «Кров 
Христа спасла тебе», і він зрадів і помер щасливий або
що. Треба передати народові в книжці ті основи, те вчен
ня, яке призводить до такого настрою, а не самий настрій. 
Помилка всіх книжок цього роду в тому, що певний такий 
чи такий настрій, виниклий з читання святого письма, 
може бути переданий тільки мистецьким твором, не є 
справою знання, яке може бути передане книжкою, а є 
справою життя.— А  все, що може бути передане книж
кою, є саме святе письмо Отців церкви, релігійними до
слідженнями, а не настроєм; настрій же може бути пере
даний тільки мистецьким твором. Кожна книжка має бу
ти або роздумом, або джерелом знань, відомостей, або 
мистецьким твором. А  ці книжки — ніщо. Все їхнє право 
на існування полягає в якому-небудь, часто дуже дивно
му настрої автора на наївному переконанні в тому, що 
настрій цей можна передати першими-ліпшими словами та 
образами.— Цілком зрозуміло, що голодні ніяк не хо
чуть приймати ту подобу поживи, яка б’є на те, щоб 
настроїти їх якось по-новому, незвично для них.

Другий розряд книжок, і найбільший це недоїдки — 
пожива, непридатна для ситих,— «віддати її голодним». 
До цього розряду належать, по-перше, всі Пресновські 
видання — Весельчаки різні, [віршовані капості], Приго
ди Графа та, по-друге,— чому ж не сказати правду,— 
все рішуче, все забраковане для нас, ситих. Адже це не 
жарт, і кожному траплялося чути: я ні до чого не здат
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ний, чи не спробувати писати для народу? В цьому роз
ряді є книжки, які мимоволі попадають в народ внаслі
док розвитку народної книжкової торгівлі, але переважна 
більшість пишеться для народу свідомо, тобто пишеться 
людьми, забракованими для нас, а для народу їх вважа
ють придатними.— В цьому відділі вся педагогічна на
родна література — різні історії та оповідання,— геть усі 
складені тими людьми, котрі дуже добре знають про 
себе і про котрих інші знають, що вони для нас непри
датні, а для народу — не тільки зійде, а навіть прекрас
но. Ми так звикли до цього, що для народу, мовляв, 
зійде те, що ми не їмо, що багато хто, і я в тому числі, 
навіть не помічаємо всієї безглуздості такого судження. 
Те, що для нас, десятків тисяч, непридатне, годиться для 
мільйонів, які тепер сидять з роззявленими ротами, че
каючи поживи. Та й не в кількості головна річ, а в тому, 
в яких умовах перебуваємо ми, ті, що не визнають при
датною для себе цю страву, і в яких умовах вони, ті, для 
кого ми визнаємо цю страву придатною. Ми, ті, що ви
знають цих недоїдків, насичені вже добре. Ми і вчилися, 
і їздимо, і мови знаємо, і вибір, і розгляд книжок перед 
нами; якщо ми й проковтнули трошечки отрути, наш 
організм перетравить її. А  вони [голодні] незаймані,— 
отрута в усіх формах — і олжа художня, і фальш будь- 
якого роду, і логічні помилки — попадає в порожній шлу
нок. їм — дарма: зійде! В діжці меду така прикра річ, 
як ложка дьогтю, зіпсує всю справу, а в справі духовній 
ця ложка ще менша, але ще отруйніша. Ауербах, пам’я
таю, сказав дуже добре: для народу — найкраще тільки 
те, що є,— тільки воно й годиться. Точнісінько так, як 
для дитини годиться тільки найкраща < і  ніжна> їжа.

Третій розряд книжок — це саме наша їжа, але така, 
яка придатна нам, ситим з жиру, яка надимає нас, але 
не годує, й від якої, коли ми пропонуємо її народові, він
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теж відвертається. Ці книжки — це: Пушкін, Жуков
ський, Гоголь, Лєрмонтов, Некрасов, Тургенєв, Тол- 
стой — з додатком істориків та новітніх духовних пи
сьменників — наша нова література за останнє п’ятде
сятиріччя. Ми живимося цим, і нам здається, що саме 
це справжня пожива, а народ її не бере. Тут є непоро
зуміння, саме це й приводить мене до головної моєї 
думки, а тому про це треба поговорити докладніше.

Завжди це було чи тільки за нашого часу, та ось що 
сталося тепер. Всі ми освічені люди, дуже освічені, і ми 
все знаємо й не запнемося, або як і запнемося, то рідко, 
перед яким-небудь іменем людини мислі, й не проминемо 
нагоди сказати фразу, яка покаже, що ми давно вже 
добре знаємо те, що зробила ця велика людина, тож 
і повторювати, що ми все знаємо, зайве. Але тепер я 
переконався, що з 10 випадків 9, якщо двоє співбесід
ників згадали про Сократа, про книжку Іова, про Арісто- 
теля, про Еразма (незважаючи на те, що додають: Рот- 
тердамський), про Монтеня, про Дайте, Паскаля, Лес- 
сінга, і розмовляють далі, гадаючи, що обидва знають 
те, про що згадали, маючи на увазі певні думки, коли 
спитати в них, що саме вони мають на увазі, то вони 
не знатимуть — ні той, ні той. (Я принаймні опинявся 
в такому стані 1000 разів). Я переконався, що за нашого 
часу ми, освічені люди, виробили (надто школою) 
вправність прикидатися, що ми знаємо те, чого не знаємо, 
удавати, що вся духовна діяльність людства до нас нам 
відома; виробилася вправність увільнятися від необхід
ності знати минуле, й живемо ми лише крихітним знан
ням теперішньої діяльності людського розуму або остан
нього — щонайбільше — п’ятдесятріччя. У нас вироби
лося вміння бути цілковитими невігласами з виглядом 
ученості. Ми знаємо десяті, двадцяті, зменшені, виправ
лені віддзеркалення мислей великих розумів і зовсім не
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знаємо їх і вважаємо навіть, що їх і не треба знати. Що 
тепер nous avons changé tout ça *, як казав мнимий лікар 
у Мольера, виправдуючись тим, що печінка опинилася 
не на тому боці, де слід.— Ми, освічені люди, страшенно 
заклопотані тим, щоб дізнатися, що минулого місяця 
написали такі-ось і такі-ось улюблені наші письменники 
або вчені в Європі, нам соромно не знати того, що напи
сано ну 20, ну ЗО років тому, та далі ми вже не йдемо. 
Та й неможливо — ніколи. Ми, наче той чудний географ, 
котрий вивчив усі струмочки й пагорки своєї волості, 
але не має уявлення про Амазонку, про річки й Монбла- 
ни всесвіту, а проте вважає, що знає всі річки та гори. 
Я переконався, що ми певними прийомами освіти, куль
турою, заслоняємо від себе всю величезну галузь істинної 
освіти і, копирсаючись у зачарованому колі, дуже часто 
з великими труднощами й гордістю відкриваємо те, що 
давно відкрите моряками. Ми стали страшенними неві
гласами. (Хоч як дивно це говорити, зовнішня класична 
освіта дуже сприяла цьому. Даю відрубати свою голову, 
якщо хоч один учень класичної гімназії прочитав для 
себе, задля своєї втіхи Ксенофонта або Ціцерона, якими 
його мучили 8 років).

Ми стали невігласами тому, що назавжди закрили 
від себе те, що лиш і є наукою,— вивчення шляхів, якими 
йшли всі великі розуми людства до з ’ясування істини. 
Відколи є історія, є видатні розуми, які зробили людство 
тим, що воно є. Ці розумові висоти розподілені по всіх 
тисячоліттях історії. Ми їх не знаємо, закрили їх від себе 
й знаємо лише те, що вчора й позавчора вигадали сотні 
людей, які живуть у Європі. Якщо це так, то ми й маємо 
бути невігласами; а якщо ми невігласи, то зрозуміло,

* Ми все це змінили.
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що народ, якому ми пропонуємо плоди нашого неві
гластва, не хоче брати його. У нього чуття не зіпсоване 
й вірне.

Ми пропонуємо народові Пушкіна, Гоголя, не тільки 
ми: німці пропонують Гете, Шіллера, французи — Расі- 
на, Корнеля, Буало, наче тільки й світла, що у вікні, 
а народ не бере. І не бере тому, що це не пожива, а це 
hors d’oeuvres, десерти. Пожива, якою ми живимося, не 
та,— пожива ця — всі ті одкровення розуму, якими жило 
й живе все людство й на якому виросли Пушкіни, і Кор- 
нелі, і Гете. І коли з нас хто й ситий, то ситий тільки 
цим, і цим тільки можна живитися не народові самому, 
а кожній людині.

І от саме це міркування приводить мене до початку — 
до того, як зарадити тій справі, що люди освічені пра
гнуть передати свої знання народові, а народ їх не бере. 
Щоб зарадити цій справі, треба, по-перше, перестати ро
бити непотрібне й шкідливе. Треба визнати неможливість 
передачі народові певного настрою через книжки, треба 
зрозуміти, що тільки поезія, яка незалежна від цілей, 
може передавати настрій, а дидактичні (твори), які не 
мають ні розумного, ні наукового, ні художніх достоїнств, 
не тільки марні, а шкідливі, збуджуючі зневагу до 
книжки.

Треба визнати, що народ — це такі само як і ми 
люди, тільки їх більше, ніж нас, і вони вимогливіші й чуй
ніші до правди, і тому все, що не зовсім добре для нас, 
зовсім погане для народу.

І третє, найголовніше: треба визнати те, що для того, 
щоб давати щось іншим, треба знати, що те, що ми даємо, 
хороше й потрібне. Треба визнати, що ми самі невігласи, 
що нам не вчити треба якийсь окремий від нас народ, 
а самим слід учитися, і чим більше та чим у більшій ком
панії, тим краще. Народ не бере нашої поживи: Жуков
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ського, і Пушкіна, і Тургенева,— отже, пожива ця — 
не скажу погана, але неістотна. Є в нас хороша, та 
сама, що наситила нас,— дамо її, він візьме; а як ні, то 
давайте разом набувати її. Вся невдача походить від 
плутанини понять: народ і ми — не народ, інтелігенція. 
Цього поділу не існує. Ми всі однаково, від робочого 
селянина до Гумбольдта, маємо одні знання й не маємо 
інших. Один більше має й більше йому не вистачає. 
Другому більше не вистачає, й він менше має. Різниця 
між людьми полягає тільки в тому, що одним більш, дру
гим менш доступне знання.

Треба знайти ту, яка істотна. Якщо ми знайдемо її, 
то будь-який голодний візьме її. Але ми такі пересичені, 
що нам важко з усієї маси нашої поживи вибрати істотне. 
І цей ось вибір і зробить той, хто голодний. Він не від
вертатиметься від справжньої поживи з примхи. Якщо 
він візьме поживу, значить вона справжня. Але в нас 
мало цієї поживи — ми самі бідні. Ми забули все, чим 
вигодувані, забули все істотне і пробавляємося hors 
d'oeuvres. Давайте шукати її. Якщо ми визнаємо, що ми 
самі невігласи, то зрозуміємо: нам не вчити треба якийсь 
окремий від нас народ, а самим слід учитися, й чим біль
ше, тим краще. Нехай зникне перш за все цей штучний 
поділ: народ і не народ, інтелігенція (цього поділу не 
існує; скількох я знаю освічених селян, без сумніву 
здатних учитися більше, ніж кандидати університету), 
а буде вчитися не в маленькому класі, у маленького вчи
теля, а разом у мільйонному класі у великого віковічного 
вчителя і вчитиме не десяток підготованих студентів 
у маленькій аудиторії, а мільйони всіх, хто читає. Ця ось 
спільність навчання й буде головною запорукою його 
існування, буде перевіркою, що відкидатиме все хибне, 
штучне, тимчасове.

Учити і вчитися? Але як?
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Насамперед передаючи одне одному всі відомі нам 
мислі і знання великих розумів, переповідаючи їхні книж
ки доступною мовою.

Гуртуймося всі, хто погоджується з цим, і будемо, 
кожен у тій галузі, яка йому більше знайома, передавати 
ті великі твори розуму людського, які зробили людей 
тим, чим вони є. Гуртуймося,— будемо збирати, вибира
ти, групувати й видавати це 5.

1884. «Речь о народньїх изданиях». П З Т  т. 26, с. 523—529.

Мене дедалі більше захоплює думка про видання кни
жок для освіти російських людей. Я уникаю слова «для 
народу», тому що суть мислі в тому, щоб не було поділу 
на народ і не народ.

1884. Лист до В. Г Черткова. П З Т ,  т. 85, с. 21

Думав про свої невдалі спроби роману з народного 
побуту 6. Що за безглуздя?! Заповзятися думкою напи
сати твір, у якому перше місце посідала б любов, а дійові 
особи були б мужики, тобто, люди, в котрих любов посі
дає не тільки не перше місце, а в котрих нема й тієї хтивої 
любові, про яку належить писати. Хочеться писати й 
багато є роботи; але тепер зміна способу життя позбавляє 
ясності мислі.

1884. Щоденник. П З Т ,  т. 45, с. 102— 103.

Думаю я, що треба мені закінчити «Що ж нам роби
ти?» й написати побільше оповідань для народу — хоч би 
з тих кращих тем, що в мене записані. А надто останні.— 
Я завжди приміряю так: на якій роботі приємніше бу-
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до б, щоб застала смерть? Звичайно ж, на останній. Там 
є гордість мислі, а тут нема. Зате там є свобода вира
ження всієї мислі, а тут нема. Найкраще було б писати 
для народу без будь-яких міркувань про цензуру, все, 
що думаєш. Може, це й зроблю, в мене є одна така тема.

1885. Лист до В. Г Черткова. П З Т , т. 85, с. 205.

Справа, що цікавить вас — народний театр, дуже ці
кавить і мене. І я був би дуже радий, якби міг їй сприяти; 
і тому не тільки дуже радітиму, що ви переробите мої 
оповідання в драматичну форму, а й хотів би спробувати 
написати для цього просто в цій формі. Відверто вам 
скажу, що не розумію мети вашого журналу, гадаю, що 
він не може принести ніякої користі, й тому цій справі 
не співчуваю. Якщо ви маєте сказати щось про народний 
театр, то це завжди можна зробити в книжці, статті, 
в журналі. А  видання журналу поглинає дуже багато 
часу непродуктивно і втягає в численні нехороші речі. 
Головне ж, видання вашого журналу відверне від вашої 
найважливішої, величезної за призначенням справи: 
спроби з театру іграшки, розваги або й школи розпусти 
зробити знаряддя поширення світла між людьми. Від
дайтесь усі цій справі і, не роздумуючи, не готуючись, 
просто, перехрестившись, стрибайте у воду; тобто пере
робляйте, перекладайте, збирайте (я тепер напишу) 
п’єси, які мали б глибокий, вічний зміст і були б зрозумі
лі всій тій публіці, що ходить до балаганів, і ставте їх, 
і давайте, де лиш можливо — у театрах чи в балаганах.— 
Якщо ви візьметесь до цієї справи, я всіляко — і своїми 
писаннями, і залучаючи до цього людей, які зможуть 
дати кошти на витрати (коли того треба),— служитиму 
цій справі.— Але справа сама по собі величезного зна
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чення й добра, божа справа; і неодмінно піде й матиме 
величезний успіх 7.

1886. Лист до П. А . Денисенка. П З Т  т. 63, с. 328—329.

«Для народу добре виходить у тих письменників,— 
[говорив Толстой],— які самі знають народ і живуть 
з ним».

1886. С. Т. Семенов, «Воспоминания о Льве Николаевиче 
Толстом», «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников»,

т. 1, М., с. 340.

Писати можна тільки тоді, коли в тебе є щось сказати 
доброго або нового й коли це справді потрібне для блага 
людей, для всіх мільйонів трудящого люду.

...Багато написано й надруковано... але для народу, 
який годує всіх нас, для великої публіки нічого не зроб
лено. Цей народ, як галчата голодні, з роззявленими ро
тами, жде духовної поживи, та замість хліба, лубочні 
видавці пропонують йому камінь...

1886. Слова Л. М. Т о лет ого, записані М. М. Івановим.
«Юбилейный сборник» «Л. Н. Толстой», с. 183.

Люди науки і мистецтв кажуть, не наводячи на те 
ніяких доказів, достоту так, як за давнини казали це 
жерці, що їхня діяльність найважливіша й найпотрібніша 
для людей і що без цієї діяльності загине все людство. 
Вони запевняють, що це так, незважаючи на те, що ніхто, 
крім них самих, їхньої діяльності не розуміє й не визнає, 
і, незважаючи на те, що, за їхнім же визначенням, істинна 
наука й істинне мистецтво не повинні мати метою своєю 
корисність. Люди наук і мистецтв віддаються улюбле
ній своїй справі, не дбаючи про те, яка буде від цього

300



користь людям. І завжди переконані, що вони роблять 
справу потрібну й найважливішу для людства. Отже, 
в той час як щира державна людина, визнаючи, що го
ловним мотивом її діяльності є особисті спонукання, на
магається якомога більше бути корисною робочому 
людові, а промисловець, визнаючи егоїстичність своєї 
діяльності, намагається надати їй характеру загальної 
справи,— люди наук і мистецтв не вважають за потрібне 
навіть прикриватися прагненням до корисності: вони 
навіть заперечують мету корисності — до такої міри вони 
впевнені не то що в корисності, а навіть у святості своїх 
занять.

І от виявляється, що третя група людей, яка увіль
нила себе від труда й переклала його на інших, займаєть
ся предметами абсолютно незрозумілими робочому наро
дові та й народ цей має за ніщо, часто навіть за шкідливе 
ніщо; і займається цими предметами без будь-яких думок 
про користь для людей, а займається лише задля свого 
задоволення, і з цілковитим переконанням, що діяльність 
ця завжди буде такою, без якої робочий народ жити не 
зможе.

Люди увільнили себе від труда для життя, перекла
ли його на інших, змушених гинути в ньому, користують
ся цим трудом і запевняють, що їхні, нікому незрозумілі 
й не спрямовані на користь людям заняття покриють усю 
ту шкоду, якої вони завдають робочому людові, увіль
нивши себе від труда для життя й поглинаючи труд ін
ших... Люди наук і мистецтв замість тієї очевидної, без
перечної шкоди, якої вони завдають робочим людям, 
займаються привабними для них, але незрозумілими 
робочим людям справами, які, за їхніми ж твердженнями, 
щоб бути справжніми, не повинні мати на увазі користь.
І тому всі ці люди цілком певні того, що право їх на 
користування чужим трудом незламне.
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Здавалося б, очевидно, що всі ті люди, які увільнили 
себе від труда для життя, не мають на це підстав. Але 
дивна річ: люди ці твердо вірять у свою правоту й жи
вуть так, як вони живуть, із спокійною совістю.

Розподіл труда в людському суспільстві завжди був 
і, мабуть, буде; але питання для нас не в тому, що він є 
й буде, а в тому, чим повинні ми керуватися, щоб роз
поділ цей був правильний. Якщо ми візьмемо за мірило 
спостереження, то ми цим самим відмовимося від будь- 
якого мірила; тоді будь-який розподіл труда, який ми 
бачитимемо серед людей і який здаватиметься правиль
ним, ми й уважатимемо правильним, для чого й веде па
нівна наукова наука.

Розподіл труда!
Одні зайняті розумовою, духовною, інші мускульною, 

фізичною працею. З  якою впевненістю говорять ці люди! 
їм хочеться думати, і їм здається, що справді відбува
ється цілком правильний обмін послуг там, де відбува
ється найпростіше, споконвічне насильство. Ти чи, пев
ніше, ви (через те, що завжди багатьом треба годувати 
одного), ви мене годуєте, одягаєте, робите для мене всю 
ту чорну роботу, якої я потребую й до якої ви звикли 
змалечку, а я робитиму для вас ту розумову роботу, яку 
я вмію й до якої вже звик. Ви давайте мені тілесну, а я 
даватиму вам духовну поживу. Розрахунок, здається, 
цілком правильний, та він і був би цілком правильний, 
коли б обмін цими послугами був вільний, коли б ті, що 
постачають тілесну поживу, не зобов’язані були постача
ти її раніше, ніж одержать духовну поживу. Виробник 
духовної поживи каже: щоб я міг давати вам духовну 
поживу, ви годуйте, одягайте мене, виносьте за мною мої 
нечистоти. Тим часом виробник тілесної поживи не ста
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вить ніяких вимог і дає тілесну поживу, хоч би він і не 
одержував поживи духовної. Коли б обмін був вільний, 
умови і тих і інших були б однакові. Учений, митець 
каже: перше ніж ми можемо почати служити людям ду
ховною поживою, нам треба, щоб люди постачали нам 
тілесну. Але чому ж виробникові тілесної поживи не ска
зати, що перш ніж мені служити вам тілесною поживою, 
мені потрібна духовна пожива, і не одержавши її, я не 
можу працювати? Ви кажете: мені потрібна робота хлібо
роба й коваля, шевця й тесляра, мулярів і золотарів та 
ін., для того, щоб приготувати мою духовну поживу. 
Кожен робітник теж повинен сказати: перше ніж мені 
йти на роботу, щоб готувати вам тілесну поживу, мені 
треба мати плоди духовної поживи. Для того, щоб мені 
мати сили для роботи, мені необхідні: релігійне вчення, 
порядок у громадському житті, застосування знань до 
труда, радості та втіхи, що дають мистецтва. Я не маю 
часу виробити своє вчення про смисл життя — дайте мені 
його. Я не маю часу придумати статути життя громад
ського, такого, за якого не порушувалася б справедли
вість,— дайте мені це. Я не маю часу займатися механі
кою, фізикою, хімією, технологією,— дайте мені книжки 
з вказівками про те, як мені поліпшити своє знаряддя, 
свої прийоми роботи, своє житло, своє опалення, освіт
лення. Сам я не маю часу займатися поезією, пластичним 
мистецтвом, музикою,— дайте мені ці необхідні для 
життя збудження й розваги, дайте мені ці твори мисте
цтва. Ви кажете, що ви не матимете можливості займати
ся вашими важливими й потрібними для інших справами, 
якщо вас буде позбавлено труда, виконуваного за вас 
робочими людьми, а я кажу,— відповість робоча люди
на,— що я не матиму можливості займатися моїми не 
менш важливими й потрібними для вас справами, якщо 
мене буде позбавлено релігійного та відповідного до
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вимог мого розуму й совісті керівництва, розумного 
управління, що забезпечуватиме мій труд; буде позбав
лено вказівок знань для полегшення моєї роботи, радо- 
стей мистецтв для облагородження мого труда. Все, що 
ви досі пропонуєте мені у вигляді духовної поживи, не 
тільки не годиться мені, але я навіть не можу зрозуміти, 
навіщо це може бути кому-небудь потрібне. А  поки я не 
матиму цієї поживи, властивої мені, як і кожній людині, 
я не можу живити івас тілесною поживою, яку я проду
кую. Що як робітник скаже це? І коли він скаже це, 
це ж буде не жарт, а лише найпростіша справедливість. 
Адже коли робітник тільки скаже це, правоти на його 
стороні буде набагато більше, ніж на стороні людини ро
зумової праці. Правоти на його стороні буде більше тому, 
що труд робочої людини потрібніший і необхідніший, ніж 
труд творця розумових цінностей і тому що людині розу
мової праці ніщо не перешкоджає давати робітникові ту 
духовну поживу, яку вона обіцяла йому, а робочій людині 
перешкоджає давати тілесну поживу те, що їй самій не 
вистачає цієї тілесної поживи.

Що ж відповімо ми, люди розумової праці, коли перед 
нами поставлять такі прості й законні вимоги? Чим за
довольнятимемо ми їх? Катехізисом Філарета, священни
ми історіями Соколових, листочками різних лаврів та 
Ісаакіївського собору — для задоволення його релігійних 
потреб; зводом законів, касаційними рішеннями різних 
департаментів та різними статутами комітетів і комісій — 
для задоволення вимог порядку; спектральним аналізом, 
вимірами чумацьких шляхів, уявною геометрією, мікро
скопічними дослідженнями, суперечками спіритивізму та 
медіумізму, діяльністю академій наук,— для задоволення 
вимог знання; чим задовольнятимемо ми його мистецькі 
вимоги? Пушкіним, Достоєвським, Тургенєвим, Л. Тол- 
стим, картинами французького салону та наших художни
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ків, які зображують голих жінок, атлас, оксамит, пейзажі 
та жанри, музикою Вагнера чи новітніх музикантів? 
Ніщо з цього не годиться та й не може годитися, тому 
що ми, з своїм правом на користування трудом народу 
та відсутністю будь-яких обов’язків у нашому готуванні 
духовної поживи, зовсім випустили з уваги те єдине 
призначення, яке повинна мати наша діяльність. Ми 
навіть не знаємо, чого треба робочому народові; ми на
віть забули про його спосіб життя, про його погляди на 
речі, його мову, навіть його самого — робочий народ,— 
забули й вивчаємо його, як якусь етнографічну рідкість 
або нововідкриту Америку.

Так от ми, вимагаючи собі тілесної поживи, заходи
лися постачати духовну поживу; але внаслідок того уяв
ного розподілу труда, за яким ми можемо не тільки спер
шу пообідати, а потім попрацювати, але можемо цілими 
поколіннями смачно обідати, нічого не роблячи, ми заго
тували у вигляді оплати народові за наш харч щось при
датне, як нам здається, тільки для нас, і для науки, і для 
мистецтва, але непридатне, абсолютно незрозуміле й 
гидке, як лімбурзький сир, для тих самих людей, труди 
яких ми поїдаємо під приводом постачання їм духовної 
поживи. Ми в нашому засліпленні до такої міри випусти
ли з уваги взятий на себе обов’язок, що навіть забули, 
в ім’я чого виконується наша робота й той самий народ, 
якому ми заповзялися служити, зробили предметом на
шої наукової і мистецької діяльності. Ми вивчаємо 
й зображуємо його заради своєї забави й розваги, ми 
зовсім забули те, що нам треба не вивчати й не зображу
вати його, а служити йому. Ми до такої міри випустили 
з уваги цей взятий на себе обов’язок, що не помітили 
навіть як те, що ми заповзялися робити в галузі наук 
і мистецтв, зробили не ми, а інші, й місце наше виявило
ся зайнятим. Виявилося, що поки ми сперечалися то про
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самородне зародження організмів,— достоту як оті бого
слови про безсім’яне запліднення,— то про спіритизм, то 
про пангенезис, то про те, що є в протоплазмі і т. ін., на
родові все-таки знадобилася духовна пожива і, відкинуті 
науками та мистецтвами невдахи, на замовлення афери
стів, метою котрих є тільки одне — нажива, заходилися 
постачати народові цю духовну поживу й постачають її. 
Ось уже 40 років у Європі й років 10 у нас у Росії розхо
дяться мільйонами книжки, картини та пісенники й від
криваються балагани, і народ дивиться й співає й дістає 
духовну поживу не від нас, зобов’язаних постачати її, 
й ми,— виправдуючи своє неробство тією духовною по
живою, яку ми нібито постачаємо, сидимо й кліпаємо 
очима. А  не можна нам кліпати очима, адже вислизає 
з-під ніг останнє виправдання. Ми спеціалізувалися, 
у нас є наша особлива функціональна діяльність, ми — 
мозок народу. Він годує нас, а ми заповзялися вчити 
його. Тільки в ім’я цього ми звільнили себе від труда. 
Чого ж ми навчили й чого навчаємо його? Він чекав 
роки, десятки, сотні років. А  ми все розмовляємо і вчи
мо одне одного й розважаємо, а про нього ми навіть 
зовсім забули. Так забули, що вчити й розважати його 
заходилися інші, а ми навіть не помітили цього. Так 
несерйозно говорили ми про розподіл труда, так очевид
но, що те, що ми говорили про користь, яку ми даємо 
народові, було лише безсоромною відмовкою.

Люди науки і мистецтва могли б сказати, що діяль
ність їхня корисна народові лише тоді, коли люди науки 
і мистецтва ставлять собі за мету служити народові так, 
як тепер вони ставлять собі за мету служити урядам та 
капіталістам. Ми могли б це сказати тоді, коли б люди 
науки і мистецтва поставили собі за мету потреби наро
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ду; але ж таких нема. Всі вчені зайняті своїми жрецьки
ми заняттями, з котрих виходять дослідження про прото
плазми, спектральні аналізи зірок тощо. А  якою соки
рою, яким топорищем і що вигідніше рубати: яка пилка 
найпридатніша; як найкраще місити хліб — з якого бо
рошна, як учиняти його, як топити, складати піч, яка 
їжа, яке питво, який посуд найзручніший і найвигідніший 
в даних умовах, які гриби можна їсти та як їх розводити, 
як їх приготувати краще,— про це наука ніколи й не 
думала. Але ж все це справа науки.

Я знаю, що за своїм означенням, наука має бути 
безсторонньою, тобто наукою для науки; але ж це оче
видна відмовка. Справа науки — служити людям. Ми 
вигадали телеграфи, телефони, фонографи, а в житті, 
в труді народному, що ми посунули? Перелічили два 
мільйони комашок! А  приручили хоч одну тварину з ча
сів біблійських, коли наших тварин давно вже було при
ручено? А  лось, олень, тетерев, рябчик усі досі залиша
ються дикими. Ботаніки знайшли й клітинку, і в клітин
ках — протоплазму, і в протоплазмі ще щось, і в цій 
штучці ще щось. Заняття ці очевидно довго не закін
чаться, бо їм, очевидно, й кінця-краю бути не може, 
й через це вченим ніколи взятися до того, що людям 
потрібне. І тому знову ж таки з часів єгипетської та єв
рейської старовини, коли було вже виведено пшеницю 
й чечевицю, до нашого часу не додалося для поживи 
народові жодної рослини, крім картоплі, та й то набутої 
не наукою. Вигадали торпеди, прилади для акцизу, 
а прядка, ткацький верстат жіночий, соха, топорище, цеп, 
граблі, цебер, журавель — такі самі, як були за Рюрика. 
А коли щось і змінилося, то змінилося не людьми науки. 
Те саме і з мистецтвом. Незліченній кількості людей ми 
надали звання великих письменників, перемили цим ве
ликим кісточки й понаписували гори критик, і критик на
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критики, і критик на критики критики; і картинні галереї 
створили, і школи мистецтв різні вивчили до тонкощів; 
і симфонії та опери в нас такі, що вже нам самим стає 
важко їх слухати. А  що ми додали до народних билин, 
легенд, казок, пісень, які картини передали народові, яку 
музику? На Нікольській роблять книжки та картини для 
народу, в Тулі — гармонії, і ні в тому ні в іншому ми 
не беремо ніякої участі. Найразючіша й найочевидніша 
хибність спрямування нашої науки і мистецтва саме в цих 
галузях, які здавалося б, уже самими завданнями свої
ми мали бути корисні народові і які внаслідок хибного 
спрямування стають скоріше згубними, ніж корисними. 
Технік, лікар, учитель, художник, за самим призначен
ням своїм повинні були б, здається, служити народові,— 
і що ж? За теперішнього спрямування вони нічого, крім 
шкоди, не можуть приносити народові.

Але найочевидніше хибність цього спрямування вид
но на діяльності мистецтва, яке за самим значенням 
своїм мало бути доступне народові. Наука ще може поси
латися на свою безглузду відмовку, що наука діє для 
науки й що коли вчені розроблять її, вона стане доступ
ною і народові; але мистецтво, якщо воно мистецтво, має 
бути доступне всім, а надто тим, в ім’я кого воно створю
ється. І наше становище мистецтва разюче викриває 
діячів мистецтва в тому, що вони не хочуть, і не вміють, 
і не можуть бути корисні народові.

Живописець для створення своїх великих творів пови
нен мати студію принаймні таку, в якій могла б працюва
ти артіль із 40 шевців або столярів, які мерзнуть чи 
задихаються в закутках; та цього мало: йому потрібна 
натура, костюми, подорожі. Академія мистецтв витрати
ла мільйони, зібрані з народу, на заохочення мистецтв,
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і твори цих мистецтв висять у палацах, незрозумілі й 
непотрібні народові. Музиканти, щоб виразити свої ве
ликі ідеї, повинні були б зібрати чоловік з 200 в білих 
костюмах та галстуках і витратити сотні тисяч на поста
новку опери. І твори цього мистецтва не можуть викли
кати в народі, якби він коли-небудь і зміг користуватися 
ними, нічого, крім непорозумілості та скуки. Письменни
ки, автори, здавалося б, не потребують обстановки, сту
дій, натури, оркестрів та акторів; але й тут виявляється, 
що письменникові, авторові для написання великих тво
рів, не кажучи, вже про вигоди в приміщеннях та про 
всі розкоші життя, потрібні подорожі, палаци, кабінети, 
насолода мистецтвами, відвідування театрів, концертів, 
курортів тощо. Якщо письменник, автор, не наживе сам, 
йому дають пенсію, щоб він краще писав. І знову ж таки 
твори ці, такі цінні для нас, залишаються трухою для 
народу й абсолютно непотрібні йому.

Що коли розплодиться ще більше, чого так прагнуть 
люди мистецтв і науки, таких постачальників духовної 
поживи і доведеться в кожному селі будувати студію, 
заводити оркестри й утримувати митця в тих умовах, які 
вважають потрібними для себе люди мистецтв? Я гадаю, 
робочі люди волітимуть ніколи не бачити картини, не 
чути симфонії, не читати віршів і повістей, тільки б не 
годувати всіх оцих дармоїдів.

А чому б, здавалося, людям мистецтва не служити 
народові? Адже в кожній хаті є ікони, картини, кожен 
селянин, кожна селянка співають; у багатьох є гармонь, 
і всі розповідають історії, вірші і читає багато хто. Як же 
так розійшлися дві речі, зроблені одна для одної, як 
ключ і замок,— розійшлися так, що навіть нема можли
вості з ’єднати їх. Скажіть живописцеві, щоб він писав 
без студії, натури, костюмів і малював би п’ятикопієчні 
картинки; він скаже, що це означало б відмовитися від

309



мистецтва, як він розуміє його. Скажіть музикантові, щоб 
він грав на гармонії і навчав би жінок співати пісень; 
скажіть поетові, письменникові, щоб він кинув свої поеми 
та романи й складав би пісенники, історії, казки, зрозумі
лі неписьменним людям; вони скажуть, що ви божевіль
ний. А  хіба не гірше божевілля, що люди тільки в ім’я 
того, що вони служитимуть іншим людям, які їх виро
стили, годують і одягають їх, увільнили себе від труда 
і потім так забули про свої зобов’язання, що розучилися 
робити придатну для народу поживу й саме цей відступ 
від свого зобов’язання вважають своїм достоїнством.

«Але так всюди»,— відповідають на це. Всюди дуже 
нерозумно й буде нерозумно доти, доки люди, під приво
дом розподілу труда й обіцянок служити народові ду
ховною поживою, лише поглинатимуть труди цього наро
ду. Служіння народові науками і мистецтвами буде тільки 
тоді, коли люди, які живуть серед народу і як народ, не 
заявляючи ніяких прав, пропонуватимуть йому свої нау
кові й мистецькі послуги, прийняти чи не прийняти які 
залежатиме від волі народу.

1882—1886. < Так что же нам делать?» П З Т ,  т. 25, 
с. 325—326, 348—352, 353— 354, 3 5 6 -3 5 8 ,  360— 362.

Потім він [Толстой] перейшов до інших тем, розповів 
про видавництво «Посредник», про заходи до впоряд
кування лубочної літератури, переконував мене попрацю
вати в цьому напрямі...

— Треба вчитися писати для маси. Ми ще не вміємо 
через те, що все писали для панів... Я ось учусь тепер, 
як писати для простого читача, але поки що йду навпо
мацки й незадоволений з себе...8

1886—1887. Н. И. Тимковский «Мои первые свидания 
с Л. Н. Т олстым», «Л. Н. Толстой в воспоминаниях 

современников», т. 1, М., 1955, с. 328.
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— Я раніше оголосив, що писатиму для народу, 
і «Владу темряви» я писав для народу.

1888. Слова Толстого, записані Г. А . Русановым. «А. Н. Толстой 
в воспоминаниях современников», т. 1, М., 1955, с. 249.

...Видання хорошого напрямом своїм народного жур
налу у нас буде не виданням, а танцями на канаті, кінець 
якого може бути тільки двох родів — обидва печальні — 
компроміси з совістю або заборона.

Журнал потрібний такий, який просвіщав би народ, 
тим часом уряд, сидячи над літературою, знає, що просві
та народна згубна для нього й дуже тонко бачить і знає, 
що просвіщає, тобто що йому шкідливо, і все це заборо
няє, удаючи, що він заклопотаний просвітою: це най
страшніший обман, і треба не попадатися на нього й руй
нувати його.

1890. Аист до В. М. Грибовсъкого. П З Т ,  т. 65, с. 192.

Пам'ятаю, яке враження справив на мене, тоді 16-річ- 
ного хлопчика, «Антон-Горемика» [Повість Д. В. Григо
ровича] — я був розчулений і в захваті і не смів собі 
вірити; це було для мене радісним відкриттям того, що 
російського мужика — нашого годувальника й, хочеться 
сказати, нашого вчителя,— можна й треба змальовувати 
не кепкуючи й не для пожвавлення пейзажу, а можна 
і треба малювати на весь зріст, не тільки з любов’ю, але 
й з повагою й навіть з трепетом.

1893. Лист до В. Г Григоровича. П З Т , т. 66, с. 409.

Я добре працював учора, але сьогодні погано, .зате 
дещо мені цікавого записав у свій щоденник і нині уве
чері вирішив, придумав дещо дуже для мене цікаве,
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а саме те, що не можу писати із захопленням для панів,— 
їх нічим не проймеш: у них і філософія, і богослов’я, 
і естетика, якими вони, мовби латами, захищені від уся
кої істини, що вимагає триматися її. Я це інстинктивно 
відчуваю, коли пишу такі речі, як «Хазяїн і наймит», 
а тепер «Воскресіння». А  коли подумаю, що пишу для 
Афаяасіїв навіть для Данилів чи Гнатів та їхніх дітей, 
то стає бадьоро й хочеться писати 9. Так думав сьогодні. 
Сподіваюсь, що так і робитиму.

1895. Лист до М. Л. Т о а с т о і . П З Т ,  т. 68, с. 186.

Отже, якщо мистецтво є така діяльність, з допомогою 
якої люди змушені трудом здобувати собі їжу, житло, 
одяг, взагалі все для підтримування життя, мають необ
хідний при такому труді відпочинок, то, очевидно, чим 
більше дає мистецтво такого роду відпочинку і чим біль
шій кількості людей, тим більше воно відповідає своєму 
призначенню.

Люди, які трудяться для підтримування життя, 
завжди є, були й будуть через те, що без них не буде 
життя. Таких людей, які трудяться безпосередньо для 
підтримування життя, тобто робочих людей принаймні 
в сто разів більше, ніж людей, які не трудяться безпо
середньо для підтримування життя; крім того, люди, які 
не трудяться безпосередньо для підтримування життя 
й зовсім нетрудящі, не потребують і відпочинку, бо їм 
нема чого відпочивати, а тому мистецтво, щоб відповіда
ти своєму призначенню, повинно бути відпочинком для 
величезної більшості робочих людей. Тільки їм воно по
трібне тому, що тільки вони працюють і їх багато, майже 
все людство — це вони.— Таким має бути мистецтво. 
І так воно є й завжди буде.

Завжди були і є архітектурні прикраси на покрівлях,
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на вікнах по хатах у Росії, і різьблені шпаківні, і різьбле
ні півники на покрівлях та на воротах, і мережки на 
рушниках. Завжди в кожному домі на покутті понавішу
вано й поналіплювано мальовничі твори. Кожна дівчина 
й жінка знають і співають десятки пісень, діти грають 
на гармоніях, жалійках, балалайках. У кожному селі во
дять танки з драматичними виставами, кожен робітник 
знає, читав і чув історію Іосифа Прекрасного, байки, 
казки, легенди. Так це в Росії, так це і в усьому світі. 
Робочому людові потрібне мистецтво, й мистецтво це 
в нього є, почасти й те, яке він приймає з середовища 
багатих людей, піддаючи це мистецтво багатих класів 
строгому відборові й приймаючи тільки те, що відповідає 
його вимогам. Відповідає ж його вимогам тільки найкра
ще з мистецтва багатого класу, тобто найпростіше, зво
рушливе і, звичайно, зрозуміле, бо незрозуміле, як я вже 
казав, все одно що неїстівне в їжі.

Так ось яке насправді існує мистецтво серед людей. 
Але дивна річ, у нашому світі це мистецтво не визнаєть
ся мистецтвом або, коли й визнається, то вважається, що 
це найнижче мистецтво, ембріони мистецтва, яке, строго 
кажучи, не можна навіть і визнавати мистецтвам. Півни
ки на покрівлях та на рушниках цікавлять людей нашого 
світу тільки з історичної точки зору; картини, якими 
заліплені покуття, створені не художниками, а найгірши
ми ремісниками; так само створюються й книжки. Казки, 
легенди теж являють собою лише археографічний інте
рес. Пісні, гармоніка вважаються спотворенням музики. 
Отже, люди нашого кола вважають, що мистецтва 
в справжньому розумінні серед робочого люду нема, а є 
воно тільки серед нас, по наших храмах, палацах, вистав
ках, пам’ятниках, в наших символістичних, примітиві- 
стичних та інших картинах, в наших декадентських вір
шах і романах, в наших Ібсенівських та Метерлінківських
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драмах, у нашій Вагнерівській та всій новій — зрозумі
лій тільки втаємниченим — музиці.

Кожен справжній митець, котрий має властивість 
заражати людей своїми почуттями, з усіх своїх почут
тів, природна річ, обирає почуття, притаманні всім чи 
принаймні переважній більшості людей; як митець, кот
рий безпосередньо спілкується з юрбою,— оповідач, спі
вак,— щоб мати найбільше задоволення неодмінно оби
рає почуття найдоступніші всім, так і кожен митець, 
котрий спілкується з публікою з допомогою книжки, кар
тини, драми, музичного твору, завжди обере предмет 
спільний усім людям, якщо лиш він не має якоїсь хибної 
теорії, а надто теорії про служіння красі. Але митці, які 
сповідають баумгартенівську тройцю, вважаючи себе, як 
от митці нашого часу, служителями краси, можуть не 
піклуватися про спільність того почуття, яке вони викли
кають.

Тільки-но митець та й будь-який інший працівник 
духовної галузі дозволить собі сказати: мене не розумі
ють не тому, що я незрозумілий (тобто поганий), а тому, 
що слухачі, читачі, глядачі не доросли до мене, так він 
з одного боку звільняє себе від будь-яких істинних вимог 
будь-якого мистецтва, а з другого боку підписує собі 
смертний вирок, підриваючи в собі головний нерв ми
стецтва.

Вся справа мистецтва полягає лише в тому, щоб воно 
було зрозуміле, щоб зробити незрозуміле зрозумілим чи 
напівзрозуміле — цілком зрозумілим тим особливим, без
посереднім шляхом зараження почуттями, яке становить 
особливість мистецької діяльності.
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Всі зусилля митця мають бути спрямовані на те, щоб 
його твори були зрозумілі всім.

Таким чином, рух мистецтва вперед і в кожній окре
мій людині і в усьому людстві спрямовується до дедалі 
більшої зрозумілості всім, як це завжди було, є і завжди 
буде, а не до дедалі більшої незрозумілості всім, як це 
діється в мистецтві паразитів нашого часу.

Ви кажете, що ви служите красі, що ваші твори це 
втілення ідеї краси тощо — все це добре, коли задоволь
няєшся непевними, невиразними словами, та досить лише 
проаналізувати те, що розуміється під цими невиразними 
словами, й видно буде, яке хистке й пусте це пояснення. 
Ви служите красі? Але що таке краса? Хоч як нама
гайтеся (визначити красу, ви не відійдете від того визна
чення, яке включає всі ваші: те, що краса є те, що вам 
подобається. Зображення оббілованої туші бика чи те
ляти для м’ясоїдів — краса, для вегетаріанців — гидота. 
Зображення оголеного тіла — краса, для багатьох — 
гидота й жах. А  в звуках? Те, що для персіянина — шум 
і грім, для нас — музика і навпаки.

Отже приписувати чомусь красу, це тільки засіб вира
зити свою пристрасність до предмета. І тому, коли ви, 
митці паразитарної меншості, намагаючись обгрунтувати 
свої права на мистецтво, запевняєте, що служите красі, 
ви тільки іншими словами кажете, що ви зображуєте, 
передаєте те, що подобається вам та декому іншому. 
А тільки-но справу перекладено на цю ясну мову, зрозу
міло, що ніяк не можна називати мистецтвом те, що 
подобається тільки декому. Тільки-но справу зведено до 
цього, мимоволі питаєш: кому подобається? І відповідь 
така: подобається нетрудящій меншості. А тільки-но це 
стає ясно, то й зрозуміло, що справжнє мистецтво буде
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не те, що подобається тільки меншості, а те, що подоба
ється, тобто впливає на трудящу більшість.

Мистецтво — це забава, яка дає відпочинок трудя
щим людям, забава, яка полягає в тому, що людина, не 
роблячи життєвих зусиль, переживає розмаїті душевні 
стани, почуття, якими її заражає мистецтво.— Мисте
цтво — це забава, що дає відпочинок трудящим людям, 
тобто людям, які перебувають в нормальних, усьому 
людству властивих умовах. І тому митець завжди пови
нен мати на увазі всю масу трудящих людей, тобто, за 
незначними винятками, все людство, а не окремих нероб, 
які становлять собою виняток, і почуття яких можуть 
бути <зовсім іншими, ніж ті, що можуть бути викликані 
в душі глядача чи слухача, і засоби, необхідні для цього, 
зовсім різні. Так, наприклад, у поетичному або живопис
ному мистецтві,>  коли він матиме на увазі трудящих 
людей, тобто все людство, змістом його твору буде одне; 
коли ж він матиме на увазі тільки меншість — змістом 
його твору буде зовсім інше. У першому випадку, якщо 
ми візьмемо приклади з галузі живопису або поезії, змі
стом його твору буде зображення страждань і радощів 
у боротьбі з труднощами роботи; зображення почуття 
страждання й насолоди при оцінці здобутків свого труда; 
зображення почуття страждання від спраги, голоду, без
соння й насолоди від заспокоєння їх; зображення почут
тів, збуджуваних небезпеками й уникненням їх, почуття 
страждання й насолоди від сімейних прикрощів і радо-* 
щів, від спілкування з тваринами, страждання від роз
луки з батьківщиною й радості повернення до неї. 
Зображення почуття страждання при втраті багатства 
й насолоди при набутті його й т. ін., як це ми бачимо 
в усій народній поезії від історії Іосифа Прекрасного та 
Гомера до тих поодиноких творів мистецтва нашого часу, 
які задовольняють вимоги.
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Коли ж митець матиме на увазі нетрудящу меншість, 
то змістом його мистецьких творів будуть всілякі вельми 
складні зображення різних почуттів, людей, які відда
лилися від природного життя і найголовнішим з тих по
чуттів буде статеве кохання в усіх його можливих видах, 
як це за незначними винятками й тепер є в усіх наших 
романах, поемах, драмах, операх, музичних творах. Тим 
часом предмет цей — статеве кохання, для переважної 
більшості трудящого люду малоцікавий, а головне, освіт
люється зовсім з іншого боку, розглядається не як найви
ща насолода, а як лихе наслання. Отже, зображення 
кохання, яке меншість нетрудящих людей вважає пред
метом мистецтва, що заражає глядача або слухача, біль
шість трудящого люду вважає капостю, що викликає 
лише огиду.

Отже, мистецтво для того, щоб бути істинним 
і серйозним, потрібним людям мистецтвом, повинно мати 
на увазі не меншість людей-нероб, а всю трудящу масу 
народу. Від цього залежить зміст мистецтва.

А для того, щоб мистецтво задовольняло своє при
значення формою, воно має бути зрозуміле найбільшій 
кількості людей. Чим більша кількість людей може бути 
заражена мистецтвом, тим це мистецтво вище й більше.

А  для того, щоб воно впливало на найбільшу кіль
кість людей, потрібні дві умови:

Перша й головна умова, щоб воно виражало почуття 
не тих людей, які перебувають у привілейованих умовах, 
але навпаки, почуття, властиві всім людям. А почуття 
властиві всім людям, це почуття найвищі. Чим вищі по
чуття людей — любов божеська — тим вони властивіші 
всім людям і навпаки.

Друга умова це ясність і простота — це те, що дося
гається найбільшим трудом і що робить твір доступним 
найбільшій кількості людей.
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Отже, довершеність мистецтва полягає, по-перше, 
в дедалі більшому піднесенні змісту, в досягненні змісту, 
доступного всім людям, і, по друге, в такій передачі його, 
яка б у л а < б >  вільна від усього зайвого, тобто була б 
якомога простіша і ясніша.

Мистецтво буде мистецтвом тільки тоді, коли воно 
глядачів і слухачів заражає почуттям.

Буде ж воно гарним і високим тоді, коли воно викли
катиме спільні людям почуття і в найпростіший та най- 
коротший спосіб. Буде воно поганим, коли викликатиме 
почуття незвичайні і в складний, довготривалий та ви
тончений спосіб.

Чим більше наближатиметься мистецтво до першо
го — тим воно буде вище, чим ближче до другого — тим 
гірше.

1 8 9 6 .  « О  том, что н а з ы в а ю т  и с к у с с т в о м » ,  П З Т ,  т. ЗО, 
с. 2 5 4 - 2 5 5 ,  2 5 7 ,  2 5 9 ,  2 6 4 - 2 6 5 ,  2 6 6 - 2 6 7 ,  2 6 8 - 2 7 0 .

За середньовіччя, в XI віці, поезія була загальною — 
народною і панською, les courtois et les vilains потім поді
лилася, і les vilains заходилися підроблювати під панську, 
а пани під народну. Треба, щоб знову відбулося об’єд
нання.

1 8 9 7  Щ о д е н н и к ,  П З Т  т. 5 3 ,  с. 1 3 7

Та коли й допустити недопустиме, тобто допустити, 
що можуть бути знайдені такі прийоми, при яких мисте
цтвом — отим мистецтвом, яке у нас вважають за мисте
цтво,— зможе користуватися весь народ, то є інша при
чина, через яку теперішнє мистецтво не може бути 
загальним мистецтвом; а саме та, що народові воно абсо
лютно незрозуміле. Раніше поетичні твори писали латин
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ською мовою, але теперішні твори мистецтва народові 
незрозумілі так само, як коли 6 їх було написано по-сан- 
скритськи. На це відповідають звичайно, що коли народ 
нині не розуміє цього нашого мистецтва, то це тільки 
свідчить про його нерозвиненість, що так само було 
з будь-яким новим поступом мистецтва. Спочатку не ро
зуміли його, а потім звикали до нього.

«Так само буде з теперішнім мистецтвом: воно стане 
зрозумілим, коли весь народ буде такий само освічений, 
як і ми, люди вищих класів — творці нашого мисте
цтва»,— кажуть захисники цього нашого мистецтва. Але 
твердження це, очевидно, ще менш переконливе, ніж пер
ше, бо ми знаємо, що більшість творів мистецтва вищих 
класів, приміром, розмаїті оди, поеми, драми, кантати, 
пасторалі, картини абощо, які захоплювали людей вищих 
класів свого часу, великим масам так ніколи й не стали 
зрозумілими й вони так і не оцінили їх, а як були, так 
і залишилися забавою багатих людей того часу й лише 
для них мали значення; звідси можна зробити висно
вок, що так само буде й з нашим мистецтвом. Коли ж на 
доказ того, що народ згодом зрозуміє наше мистецтво, 
посилаються на те, що деякі твори так званої класичної 
поезії, музики, живопису, які раніше не подобалися ма
сам, після того як їх з усіх боків пропонують масам, по
чинають їм подобатися, то це лише доводить, що юрбу, 
та ще й міську юрбу, напівзіпсовану, завжди легко було 
привчити, зіпсувавши їй смак, до будь-якого мистецтва. 
Крім того, мистецтво це створює й вибирає не сама юрба, 
а його їй чимдуж нав’язують по тих публічних місцях, де 
мистецтво їй доступне.

Кажуть, що найкращі твори мистецтва такі, що їх не 
може зрозуміти більшість і доступні вони лише обран
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цям, підготованим до розуміння цих великих творів. Але 
коли більшість не розуміє, то треба розтлумачувати, при
щепити їй знання, потрібні для розуміння. Та виявля
ється, що таких знань нема й розтлумачити твір не мож
на, а тому ті, які вважають, що більшість не розуміє 
хороших творів мистецтва, не дають роз’яснень, а кажуть 
що для того, щоб зрозуміти, треба читати, дивитися, 
слухати ще і ще раз ті самі твори. Але це означає не 
роз’яснювати, а привчати. Привчати ж можна до всього 
й найгіршого. Як можна привчити людей і до поганого 
мистецтва, що, власне, й робиться.

Крім того, не можна говорити, що більшість людей 
не має смаку для оцінки вищих творів мистецтва. Біль
шість завжди розуміла й розуміє те, що й ми вважаємо 
найвищим мистецтвом: художньо прості розповіді біблії, 
притчі Євангелія, народну легенду, казку, народну пісню 
всі розуміють. Чому ж більшість раптом позбулася здат
ності розуміти високе в нашому мистецтві?

Промову можна назвати прекрасною, але незрозумі
лою тим, хто не знає мови, якою її виголошено. Промова, 
виголошена по-китайськи, може бути прекрасною й зали
шатися незрозумілою для мене, якщо я не знаю китай
ської мови, але твір мистецтва тим і відрізняється від 
будь-якої іншої духовної діяльності, що його мова зрозу
міла всім, що він заражає всіх без винятку. Сльози, сміх 
китайця заражатимуть мене так само, як сміх і сльози 
росіянина, так само й живопис, і музика, й поетичний 
твір, якщо його перекладено на зрозумілу мені мову. Піс
ня киргиза і японця хоч і менше, ніж самих киргиза 
і японця, але зворушує мене. Так само зворушує мене 
японський живопис, індійська архітектура та арабська 
казка. Якщо мене мало зворушує пісня японця й роман 
китайця, то не тому, що я не розумію цих творів, а тому 
що я знаю і призвичаєний до предметів мистецтва більш
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високих, а ніяк не тому, що це мистецтво вище від мене. 
Великі предмети мистецтва тільки тому й великі, що вони 
доступні і зрозумілі всім. Історія Іосифа, перекладена на 
китайську мову, зворушує китайців. Історія Шак’я-Муні 
зворушує нас. Такі ж є будівлі, картини, статуї, музика. 
І тому, коли мистецтво не зворушує, не можна говорити, 
що причина цього полягає в нерозумінні читачем і слу
хачем, а можна і треба зробити з цього висновок, що це 
або погане мистецтво, або зовсім не мистецтво.

...Не може бути мистецтво незрозуміле великим масам 
тільки тому, що воно дуже гарне, як це люблять говори
ти митці нашого часу. Точніше було б припустити, що 
великим масам мистецтво незрозуміле тільки тому, що 
мистецтво це дуже погане, ба навіть воно й зовсім не 
мистецтво. Отже, такі улюблені наївно приймані культур
ною юрбою доводи про те, що мовляв, щоб відчути ми
стецтво, треба розуміти його (що, по суті, означає тільки 
призвичаїтися до нього), є найпевнішою ознакою того, 
що те, що пропонують розуміти таким чином, є або дуже 
погане, виняткове мистецтво, або зовсім не мистецтво.

Кажуть, твори мистецтва не подобаються народові 
тому, що він нездатний розуміти їх. Але коли твір ми
стецтва має своєю метою заражати людей тим почуттям, 
якого зазнавав митець, то як же говорити про нерозу
міння?

Людина з народу, простий чоловік, прочитав книжку, 
подивився картину, прослухав драму чи симфонію, 
і в нього не виникло ніяких почуттів. Йому кажуть, це 
через те, що він неспроможний зрозуміти. Йому обіцяють 
показати те чи те видовище — він входить і нічого не 
бачить. Йому кажуть — це через те, що в нього не під
готований до цього видовища зір. Але ж він знає, що 
він все чудово бачить. Отже, коли він не бачить того, що 
йому обіцяли показати, він робить висновок (і цілком
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справедливо), що люди, які взялися показати йому видо
вище, не виконали того, за що взялися. Так само і цілком 
справедливо оцінює простий чоловік твори, які не викли
кають у нього ніяких почуттів. І тому кажуть, що його 
не зворушує моє мистецтво через те, що він ще дурний, 
а це означає і дуже самовпевнено й разом з тим зухвало 
перекручувати ролі й бити Хому за Яремину вину.

Вольтер казав, що: tous les genres sont bons, hors le 
genre ennuyeux *, ще з більшим правом можна сказати 
про мистецтво, що: tous les genres sont bons, hors celui 
qu’on ne comprend pas; чи qui ne produit pas son effet **, 
бо яке ж може бути достоїнство в предметі, який не ро
бить того, для чого його призначено.

...Останнім часом дедалі частіше трапляються спроби 
народних видань книжок і картин, загальнодоступних 
концертів, театрів. Все це ще дуже далеке від того, що 
повинно бути, але вже видно той напрям, яким саме 
собою прямує мистецтво для того, щоб вийти на властиву 
йому путь.

І взагалі цінителем мистецтва буде не окремий клас 
багатих людей, як воно є тепер, а весь народ; отже, для 
того, щоб твір було визнано хорошим, щоб його було 
схвалювано й поширювано, він має задовольняти вимоги 
не деяких людей, що перебувають в однакових і часто 
неприродних умовах, а вимоги всіх людей, великих мас 
людей, які перебувають у природних трудових умовах.

* Всі жанри добрі, крім нудного.
** Всі жанри добрі, крім незрозумілого або такого, що не 

справляє враження.
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І митцями, які творять мистецтво, будуть теж не так, 
як тепер, лише поодинокі, вибрані з незначної частини 
всього народу, люди багатих класів або близькі до них, 
а всі ті обдаровані люди з усього народу, які виявляться 
здібними і схильними до мистецької діяльності.

Мистецька діяльність буде тоді доступна всім людям. 
Доступною стане ця діяльність всьому народові ще й то
му, що по-перше, в мистецтві майбутнього не тільки не 
буде потрібна та складна техніка, яка спотворює твори 
мистецтва нашого часу, а навпаки, вимагатиметься про
стота, ясність і стислість,— ті умови, які набуваються 
не механічними вправами, а вихованням смаку. По-друге, 
доступною стане мистецька діяльність усім людям з на
роду тому, що замість теперішніх професійних шкіл, до
ступних тільки деяким людям, усі вивчатимуть музику, 
живопис (спів, малювання) нарівні з грамотою в почат
кових народних школах так, щоб кожна людина, здобув
ши перші основи живопису й музики, відчуваючи 
здібність і покликання до якогось мистецтва, могла б 
удосконалюватися в ньому, і, по-третє, тому, що всі сили, 
які тепер марнуються на хибне мистецтво, будуть спря
мовані на поширення істинного мистецтва серед усього 
народу.

1 8 9 7 — 1 8 9 8 .  «.Что такое и с к у с с т в о ? » .  П З Т ,  т. ЗО с. 8 0 —8 1 ,
8 2 — 8 3 , 1 0 8 — 1 1 1 , /22 , 1 6 2 — 1 6 3 , /77 , /79 , 1 8 0 ,  1 8 3 — 1 8 4 .

Ми, багаті класи, користуючись дозвіллям і розкоша
ми, розоряємо робітників, держимо їх у грубому, безна
станному труді. Ми не даємо їм, задавленим трудом, мож
ливості створити духовний цвіт і плід життя: ні поезії, ні 
науки, ні релігії. Ми беремося все це давати їм і даємо 
хибну поезію — «Зачем умчался на гибельный Кавказ» 
і т. п., науку — юриспруденцію, дарвінізм, філософію,
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історію царів, релігію — церковну віру. Який жахливий 
гріх! Якби лиш ми не висмоктували їх до дна, вони 
проявили б і поезію, і науку і вчення про життя.

1 9 0 0 .  Щ о д е н н и к .  П З Т , т .54, с. 6 3 — 64.

...Найближче моєму серцю бажання мати своїм чита
чем велику публіку, робітника, трудящу людину і віддати 
свої думки на її вирішальний суд.

Не можу не висловити при цьому жалю, що я надто 
багато витратив часу на задоволення смаків мало вишу
каної і розбещеної публіки, до якої сам належав, і надто 
пізно звернувся до того читача, який становить всюди 
9/ю  усього людства.

1 9 0 0 .  Л и с т  д о  А .  Ф а й ф і л ь д а .  П З Т ,  т. 7 2 ,  с. 4 7 3 .

Думав про те, що коли служити людям писанням, то 
одне, на що я маю право, що повинен робити це — викри
вати багатих у їхній неправоті й відкривати бідним об
ман, у якому їх держать.

1 9 0 0 .  Щ о д е н н и к .  П З Т ,  т. 5 4 ,  с. 5 2 .

Ми всі вчимося у народу. Ломоносов, Державін, Ка
рамзін— до Пушкіна, Гоголя,— і навіть про Чехова це 
можна сказати, та і я.

1 9 0 5 .  С л о в а  Л .  Т о л с т о г о ,  з а п и с а н і  Д .  М а к о в и ц ь к и м  « Л е в  
Н и к о л а е в и ч  Т о л с т о й » .  С б о р н и к  статей и м а т е р и а л о в ,  с. 5 1 1 .

Час зрозуміти, що коли хочеш служити людям, то 
працюй для grand monde — для робочого народу — і май
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його перед себе, коли пишеш. Наш брат у величезній 
більшості безнадійний. А  ті жадають.

1 9 0 9 .  Щ о д е н н и к .  П З Т , т. 5 7 , с. 8 9 .

Дуже мені полюбилося те, що ви пишете про залу
чення до співробітництва у вашому журналі робітників, 
і, найголовніше, селян. Я знаю стількох серйозних, істин
но освічених людей у цьому середовищі, що співробітни
цтво їхнє дуже, дуже бажане.

1 9 0 9 .  Л и с т  д о  В .  А .  П о с с е .  П З Т , т. 8 0 , с. 91

Як тільки мистецтво перестає бути мистецтвом усього 
народу й стає мистецтвом невеличкого класу багатих 
людей, воно перестає бути справою, потрібною й важли
вою й перетворюється на марну забаву.

1 9 1 0 .  А в т о г р а ф  з а п и с у  Т о л с т о г о .  « Л е т о п и с и  
Г о с .  Л и т е р а т у р н о г о  м у з е я .  Л .  Н .  Т о л с т о й » ,  с. 2 3 .



РЕАЛІЗМ, ПРАВДИВІСТЬ,
ІДЕЙНІСТЬ МИСТЕЦТВА І ЛІТЕРАТУРИ

Зараз лежав я за табором. Чудова ніч! Місяць тіль- 
ки-но вибрався з-за пагорка й освітлював дві маленькі, 
тонкі, низькі хмарки; за мною свистів свою журливу, 
безнастанну пісню цвіркун, вдалині чути жабу, й біля 
аулу то лунає крик татар, то гавкіт собаки; і знову все 
затихне, й знову чути самий лише свист цвіркуна й ко
титься легенька прозора хмарка повз дальні та ближчі 
зірки.

Я думав: піду, опишу, що бачу. Але як описати це. 
Треба піти, сісти за закапаний чорнилом стіл, взяти 
сірий папір, чорнило; бруднити пальці й креслити по 
паперу літери. З  літер складуться слова, з слів — фра
зи; та хіба можна передати почуття. Чи не можна якось 
перелити в іншого свій погляд, коли бачиш природу? 
Опису не досить. Навіщо так тісно пов’язана поезія 
з прозою, щастя з нещастям? Як треба жити? Чи нама
гатися об’єднати раптом поезію з прозою чи натішитися 
однією, а тоді вже жити, віддавшись другій?

У мрії є сторона, краща від дійсності; у дійсності є 
сторона, краща від мрії. Цілковитим щастям було б по
єднання того й того.

1 8 5 1 .  Щ о д е н н и к .  П З Т , т. 4 6 ,  с. 6 5

В одному французькому романі, автор (ім’я якого 
дуже відоме), описуючи враження, яке справляє на нього 
одна соната Бетховена, каже, що він бачить ангелів з ла
зуровими крилами, палаци із золотими колонами,
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мармурові фонтани, блиск і світло, одне слово, напру
жує всі сили своєї французької уяви, щоб намалювати 
картину чогось прекрасного. Не знаю, як інші, але, чи
таючи цей довжелезний опис француза, я уявляв собі 
лише зусилля, які він робив, щоб уявити й описати всі 
ці розкоші \  Мені цей опис не тільки не нагадував сона
ту, про яку він казав, а навіть ангелів і палаців я ніяк 
не міг собі уявити. Це дуже природно, тому що я ніколи 
не бачив ні ангелів з лазуровими крилами, ні палаців із 
золотими колонами. Коли б навіть я все це, що важко 
собі уявити, бачив, картина ця не збудила б у мене спо
гаду про сонату. Такого роду описів дуже багато взагалі, 
і у французькій літературі зокрема *.

У французів є дивний нахил передавати свої враження 
картинами. Щоб змалювати прекрасне обличчя — «воно 
було схоже на таку-ось статую» або природу — «вона 
нагадувала таку-ось картину»,— групу — «вона нагаду
вала сцену з балету чи опери». Навіть почуття вони нама
гаються передати картиною. Прекрасне обличчя, при
рода, жива група завжди кращі від усіх можливих статуй, 
панорам, картин і декорацій.

Замість того, щоб нагадати читачеві, настроїти уяву 
так, щоб я зрозумів ідеал прекрасного, вони показують 
йому спроби наслідування **.

Ще дивніше, що для того, щоб описати щось прекрас
не, найуживанішим засобом служить порівняння опису
ваного предмета з коштовними речами. Великий Ламар- 
тін, висока душа якого стала відомою всьому світові

* Закреслено: «Я згадав цей опис,— він є в романі Бальзака 
«César Birotteau», але скільки таких описів у французькій літера
турі, це знають ті, що з нею обізнані».

** Закреслено: «Дивно, що такий освічений народ, столиця 
якого називається la capitale du monde чи la capitale des idées 
(столиця світу чи столиця ідей), впав у такий заблуд.
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з часу видання Confidences * (цим виданням великий 
геній a fait d’une pierre deux coups ** всьому світові 
відкрив найбільші таємниці своєї душі і придбав маєто- 
чок, який йому так хотілося купити), великий Ламартін, 
описуючи свої враження на човні серед моря, коли тільки 
дошка відокремлювала його від смерті, каже, щоб змалю
вати, які гарні були краплини, що падали з весел у море— 
comme des perles tombant dans un bassin d’argent ***. Про
читав я фразу, і уява моя одразу ж перенеслася в дівочу, 
і я уявив собі покоївку з закачаними рукавами, яка над 
срібним умивальником миє перлове намисто своєї пані 
й ненароком упустила кілька перлинок — des perles tom
bant dans un bassin d’argent, a про море та про ту карти
ну, яку з допомогою поета малювала мені уява, за хви
лину я вже забув. Коли 6 Ламартін, геніальний Ламар
тін сказав мені, якого кольору були ці краплини, як вони 
падали й збігали по мокрому дереву весла, які маленькі 
кола робили вони, падаючи у воду, уява моя залишила
ся б вірною йому, але натяк на срібний таз примусив 
розум (? ) випорхнути далеко. Порівняння — один з най- 
природніших і найдійовіших засобів для змалювання, але 
необхідно, щоб воно було дуже правильне й доречне, 
інакше воно діє цілком протилежно.— «La lune sur un 
clocher comme un point sur un «i» **** — взірець недореч
ності порівняння, хоч і належить тому ж таки великому 
Ламартінові 2.

Уява — така рухлива, легка [?] здібність, що з нею 
треба поводитися дуже обережно. Один невдалий натяк, 
незрозумілий образ, і все зачарування, викликане сотнею 
прекрасних правильних описань, зруйноване. Авторові

* Признання.
** Одним ударом убив двох зайців.

*** Як перли, що падають у срібний таз.
**** Місяць над дзвіницею, як крапка над «і».
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вигідніше випустити 10 прекрасних описань, ніж залиши
ти один такий натяк у своєму творі. Хоч нахил порівню
вати взагалі, а надто порівнювати з коштовними речами 
переважає, як мені здається, у французів, існує цей нахил 
і в нас, і в німців, але найменше [?] в англійців. Бірюзові 
та діамантові очі, золоте та срібне волосся, коралові губи, 
золоте сонце, срібний місяць, яхонтове море, бірюзове 
небо тощо трапляються часто [?]. Скажіть по правді, 
чи буває щось подібне? Краплини води, які в сяйві міся
ця падають у море, горять краще від перлин, що падають 
у таз, і ані на краплину не схожі на перлини, ані таз — 
на море. Я не заважаю порівнювати з коштовним камін
ням, але треба, щоб порівняння було правильним; а цін
ність предмета не змусить мене уявити порівнюваний 
предмет ні краще, ні виразніше. Я ніколи не бачив губ 
коралового кольору, але бачив цегляного; не бачив очей 
бірюзових, але бачив очі кольору розведеної синьки та 
письмового паперу. Порівняння вживається, щоб, порів
нюючи гіршу річ з кращою, показати, яка гарна змальо
вувана річ, або порівнюючи незвичайну річ із звичайною, 
щоб дати про неї виразне уявлення.

1 8 5 2 .  « Д ет ст во »  ( В а р і а н т и ) .  П З Т ,  т. 1, с. 1 7 7 — /79.

Коли читаєш твір, надто суто літературний — голов
ний інтерес становить характер автора, що виражається 
в творі.— Але бувають і такі твори, в яких автор афектує 
свій погляд або кілька разів змінює його. Найприємніші 
є ті, в яких автор мовби намагається приховати свій осо
бистий погляд і разом з тим залишається завжди вірний 
йому скрізь, де він виявляється. А  найбезбарвніші ті, 
в яких погляд змінюється так часто, що зовсім втрача
ється.
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Кожен історичний факт необхідно пояснити по-люд- 
ськи і уникнути рутинних історичних виразів.

Епіграф до Історії я написав би: «Нічого не затаю». 
Мало того, щоб прямо не брехати, треба старатися не 
брехати негативно — замовчуючи.

1 8 5 3 .  Щ о д е н н и к .  П З Т  т. 4 6 ,  с. 2 1 2 .

Щоб твір був захоплюючий, мало того, щоб тільки 
мисль керувала ним; треба, щоб увесь він був перейнятий 
і одним почуттям.— Чого в мене не було в «Отроцтві».

1 8 5 3 .  Щ о д е н н и к .  П З Т  т. 4 6 ,  с. 2 1 4 — 2 1 5 .

А  герой моєї повісті, якого я люблю всіма силами 
душі, якого намагався відтворити в усій красі його, і який 
завжди був, є і завжди буде прекрасний,— правда.

1 8 5 5 .  « С е в а с т о п о л ь  в  м а є » .  П З Т  т. 4 ,  с. 59 .

Вчора одержав повідомлення, що Ніч [оповідання 
«Севастополь у травні»] спотворена й надрукована. 
Я, здається, дуже на приміті в синіх *. За свої статті. 
А втім, бажаю, щоб завжди Росія мала таких моральних 
письменників; але солоденьким я вже ніяк не можу бути, 
а також писати з пустого в порожнє — без мислі й, най
головніше, без мети. Незважаючи на першу хвилину 
злоби, коли я обіцяв не брати в руки перо, все-таки єди
ним найголовнішим і переважаючим над усіма іншими 
нахилами й заняттями повинна бути література. Моя 
мета — літературна слава. Добро, яке я можу зробити 
своїми творами.

1 8 5 5 .  Щ о д е н н и к .  П З Т ,  т. 4 7 ,  с. 6 0 .

Давно вже я збирався писати вам з-за кордону. Ба
гато що так сильно, ново й дивно вражало мене, що мені

* У жандармів.
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здавалося, мої нотатки (коли б я зумів щиро передати 
свої враження) могли б бути не позбавлені інтересу для 
читачів вашого журналу.— Дещо я накидав, з тим щоб 
згодом, на дозвіллі й порадившись із друзями, віднови
ти, якщо того буде варте; але враження вчорашнього 
вечора в Люцерні так сильно засіло в моїй уяві, що тільки 
виразивши його словами, я позбавлюся його і, сподіва
юсь, воно на читачів вплине хоч би в соту частку так, як 
на мене вплинуло.

/857. Лист до Б. П. Боткіна. П З Т ,  т. 60, с. 199.

...В останній главі * не можу нічого змінити. Яскра
вий реалізм, як ви кажете, є єдиним знаряддям, через те 
що ні до пафосу, ні до роздумів я не можу вдаватися. 
І це одне з місць, на якому стоїть мій роман. Коли щось 
одне хибне, то все хибне...

/875. Лист до М. Н. Каткова. П З Т ,  т. 62, с. 139.

Хоч як пошло це говорити, але в усьому в житті, 
а надто в мистецтві потрібна тільки одна негативна 
якість — не вдаватися до олжі.

В житті олжа гидка, але не знищує життя, вона зама
щує його гидотою, але під нею все-таки правда життя, 
тому що завжди кому-небудь чогось хочеться, від чогось 
боляче чи радісно, але в мистецтві олжа знищує увесь 
зв’язок між явищами, порошком усе розсипається.

/877. Лист до М. М. Страхова. П З Т ,  т. 62, с. 308.

Ви не помилились щодо Верещагіна3. Це саме той 
художній історик війни, якого не було,— поетичний і 
правдивий. Дуже хотів би, щоб книгу цю було надруко

* Йдеться про 11 -ту главу другої частини роману «Анна Ка- 
реніна» (про сцену зустрічі Анни і Вронського).
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вано. Він мені дуже, дуже сподобався. Це не художник, 
а краще — твереза, розумна і правдива людина; він бага
то пережив і вміє розповісти добре те і тільки те, що 
бачив і почував. А  це страшенна рідкість.

1 8 8 3 .  Л и с т  д о  В .  В .  С т асова .  П З Т ,  т. 6 3 ,  с. 1 4 4 .

— Нещодавно мені довелося прочитати одну книж
ку,— сказав між іншим граф Л. М. [Толстой]... це були 
вірші одного померлого молодого іспанського поета. Крім 
чудового обдаровання цього письменника, мене зацікавив 
його життєпис. Його біограф наводить розповідь про 
нього старої його няні. Вона, між іншим, з тривогою 
помітила, що її вихованець уночі часто не спав, зітхав, 
вимовляв уголос якісь слова, місячної ночі ходив у поле, 
в ліс, і там залишався цілими годинами. Одного разу 
вночі їй навіть здалося, що він збожеволів. Юнак проки
нувся, вдягнувся у пітьмі й пішов до найближчого коло
дязя. Няня слідом за ним. Бачить, що він витяг цебро 
води й заходився поволі виливати її на землю; вилив, 
знову зачерпнув і знову заходився виливати. Няня в 
сльози: «Стерявся хлопчина». А  юнак робив це з метою 
ближче бачити й чути, як тихої ночі в місячному сяєві 
ллються й хлюпочуть струмочки води. Це йому було по
трібно для його нового вірша. Він у цьому разі перевіряв 
свою пам’ять і заронені в неї поетичні враження — тією 
самою природою, як живописці в певних випадках уда
ються до помочі натурщиків, яких вони ставлять у відпо
відну позу й одягають у відповідний одяг. Читаючи своїх 
і чужих письменників, я мимоволі відчуваю, хто з них 
вірний природі та взятому на себе завданню, а хто фаль
шивить.

Г .  Д а н и л е в с к и й .  « П о е з д к а  в  Я с н у ю  П о л я н у » .
« И с т о р и ч е с к и й  в е с т н и к » ,  1 8 8 6 , ч. 3-тя, с. 5 4 0 .
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Одержав від Оболенського його оповідання. Негарно. 
Все нереально — так не могло бути, і впливає неприємн-о, 
і гадаю, так само впливатиме на селян.

1 8 8 6 .  Л и с т  д о  В .  Г .  Ч е р т к о в а .  П З Т ,  т. 8 5 ,  с. 3 2 4 .

Християнську повість (Юлій) [«Ходіть у світлі, поки 
є світло»] дружина переписала, я її прочитав, і вона варта 
роботи — треба виправити, одягти реальними подроби
цями, що я й роблю.

1 8 8 7 .  Л и с т  д о  В .  Г  Ч е р т к о в а .  П З Т ,  т. 8 6 ,  с. 2 8 .

Письменникові-митцеві, крім зовнішнього таланту, 
потрібні дві речі: перше — знати твердо, що має бути, 
а друге — так вірити в те, що має бути, щоб зображу
вати те, що має бути так, начебто воно є, начебто я живу 
серед нього. У неповних митців — неготових є щось одне, 
але нема другого...

1 8 8 7 .  Л и с т  д о  П .  І .  Б і р ю к о в а ,  П З Т ,  т. 6 4 ,  с. 2 1 —2 2 .

Хтось підносить питання про те, що найголовніше 
в художньому творі.

— В художньому творі,— каже Лев Миколайович,— 
неодмінно має бути щось нове, своє. Справа якраз не 
в тому, як писати. Прочитають «Крейцерову сонату»... 
Ах, ось як треба писати: їхали у вагоні й розмовляли... 
Треба неодмінно в чомусь піти далі від інших, відколуп
нути хоч малесенький свіжий шматочок... І ось чому 
у Достоєвського в «Злочині й покаранні» перша частина 
прекрасна, а друга частина вже слабша... Достоєвський 
ніколи не вмів писати саме тому, що в нього завжди було 
надто багато мислей, йому надто багато треба було сказа
ти свого... І все-таки Достоєвський це істинне художе
ство. А  не можна, як мій друг Фет, який у шістнадцять 
років написав «струмочок бринить, місяць сяє, й вона
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мене любить». Писав, писав, і в шістдесят років пише: 
«вона мене любить, струмочок бринить, і місяць сяє...»

1 8 8 9 .  А .  В .  Ц и н і е р  « У  Т о л с т ы х » ,  « А .  Н .  Т о л с т о й  в  в о с п о м и н а н и я х
с о в р е м е н н и к о в » ,  т. 1, М . ,  1 9 5 5 ,  с. 3 9 1

Ми пишемо наші романи, хоч і не так грубо, як бува
ло: лиходій — тільки лиходій і Добротворов — добротво- 
ров, все-таки страшенно грубо, однобарвно. Адже люди 
всі точнісінько такі, як і я, тобто строкаті — погані й гар
ні разом, а не такі гарні, як я хочу, щоб мене вважали, 
ні такі погані, якими мені здаються люди, на яких я 
серджусь чи які мене образили.

1 8 9 0 .  Щ о д е н н и к .  П З Т ,  т. 5 1 ,  с. 4 4 .

Толстой. Сучасна література вся заснована на пре
красній формі й на відсутності новизни в сюжеті. Прочи
тайте Євгена Маркова, Максима Бєлінського, Антона 
Чехова та ін. Форму доведено до довершеності. А кому 
яка користь з усіх їхніх писань!.. Вони всі виробили шля
хом навику певний стиль, набили, так би мовити, перо,— 
і їм пишеться легко. Але де ж те нове, що повинно руха
ти суспільство, вказувати йому на його вади, відкривати 
йому очі на нові явища духовного світу, на новий шлях 
морального удосконалення? Цього нового в них нема! 
Всі наші сучасні письменники описують дуже цікаво й 
здебільшого цинічно кохання, жінок, різні випадки жит
тя... Але де ж ідея в їхніх творах? Прочитаєш їх і пита
єш: «Навіщо людина писала все це, марнувала час, пра
цювала?» Відповідь готова: або заради слави, або заради 
матеріальної вигоди. І те й те страшенно гидко. Живе 
слово — це засіб, з яким поводитися як з річчю не можна. 
Не вірте поетам, коли вони говоритимуть вам, що пишуть 
заради «мистецтва для мистецтва». Ні! Або користь, або 
бажання, щоб про них говорили, ними рухають. Я сам
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писав багато й коли кажу вам це, то кажу тому, що сам 
раніше грішив бажанням, щоб про мене говорили. На 
мій погляд, різні ювілеї так званих «маститих поетів» — 
ганьба для російського імені. Наприклад, відомий вам 
Фег. Людина п’ятдесят років писала тільки капітальні, 
нікому не потрібні дурниці, а його ювілей був схожий 
чимось на вакханалію: всі намагалися запевнити його, що 
він п’ятдесят років робив щось дуже важливе й хороше... 
І він сам у це вірить. Саме в цьому й полягає увесь 
комізм таких ювілеїв.

Я. Але вірші Фета дають задоволення, відвертають 
людину від похмурої обстановки сучасної дійсності...

Толстой (гнівно перебиваючи мене). Саме це й пога
но! По-перше, ніщо не повинно відвертати людину од 
життя. Вона повинна жити, й жити осмислено. По-друге, 
кого надовго відвернуть вірші? Я, звичайно, кажу про 
душевно нормальну людину. Так! Вірші можуть дати 
задоволення й стати забавою для юрби, достоту, як будь- 
який паяц, фокусник, гіпнотизер. Та хіба не принизливо 
кривлятися для юрби, перекидатися перед нею на розу
мовій трапеції?

Я. Чому ж, Лев Миколайович, занепадає наша літера
тура?

Толстой. Перша причина, звичайно,— цензурні умо
ви. Цензура викреслює у нас все яскраве, все нове, все, 
що розвиває мисль, і залишає тільки безбарвне, непо
трібне. Поки цензура займається такою непохвальною 
справою — не варт писати. Я це казав якось і Королен- 
кові і Златовратському (вони разом були в мене). Ті, 
звичайно, на мене образилися. Має тепер успіх брошур
ка, рукопис. Але коли у вас нема імені, вас і читати не 
стануть.

Я. Але наша критика...
Толстой (знову із запалом перебиваючи мене). У нас
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не критика, а неподобство. Всі критики схиляються пе
ред красивою формою й перед будь-яким змістом, аби 
лиш він був новий. Але новизну треба розуміти у зв’яз
ку з корисністю. Інакше я цього не визнаю. А  зміст, як 
я вже вам писав, має бути такий, щоб письменник вів за 
собою юрбу. Тобто я бачу, скажімо, зло, страждаю через 
нього, переживаю його і ось — створюю річ, де вказую 
на це зло, якого більшість, крім мене, не бачить. Оце і є 
те, що треба. Зверніть увагу на плодовитість наших мо
лодих письменників. Ця легкість писання прямо вказує 
на розумову розпусту, на відсутність серйозного ставлен
ня до справи. Хіба теми, з допомогою яких я можу роз
крити очі суспільству, трапляються так часто? Хіба може 
людина так часто переживати знову відкритий нею й ще 
невідомий світові зміст подій, життя тощо? І критика 
наша — розумова розпуста: вона заохочує цю легкість 
писання, цю проституцію мислі, слова й мало не носить 
на руках якого-небудь Фета, Полонського. В цьому само- 
розбещуванні критики знову ж таки відіграють роль два 
рушії: користь або жадоба популярності — повірте моєму 
досвідові. Який-небудь Євген Марков пише заради гоно
рару, який-небудь Скабичевський хвалить його, пише 
про нього статті заради гонорару ж таки, благо платять 
у газетах та журналах за будь-яке списування паперу. 
Отже, ось і друга причина занепаду літератури; наша 
критика. Іде мужик — змалюють мужика, лежить сви
ня — її змалюють і т. д. Та хіба ж це мистецтво? А  де ж 
одухотворяюча мисль, яка робить безсмертними істинно 
великі твори людського розуму й серця,— хоч би Єван
геліє? І як легко дається це писання «з натури»! Набив 
собі руку — та й катай! Так і численні наші поети. Ну, 
наприклад, хоч би ваші «Картинки дитинства!» Кому 
потрібні ваші типи? Що ви ними сказали нового, кого 
напутили на щось добре?
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...Лев Миколайович геть увесо кипів... громадськими, 
літературними питаннями й на все давав найжвавішу, 
найяснішу відповідь. Він... обмірковував продовження 
раніше початої своєї роботи про мистецтво. Він дивував
ся, як люди вищих класів дедалі більше захоплюються 
мистецтвом і дедалі менше вимагають від нього змісту, 
пристосовуючи його тільки для втіхи. Його дратувало 
це й він казав: «Це вони від пересичення. Вони об’їдали- 
ся всім і вимагають, щоб і мистецтво давало їм лише на
солоду. Вони знаходять поезію там, де поезії зовсім нема. 
Звертають серйозну увагу на те, на що від душі хочеться 
плюнути, і так вони розбещуються самі й розбещують 
митців. Ге серйозний старик, а ось теж пише рожеве 
тіло; йому цього не треба, а він все-таки не може спека
тися, ну просто тому, щоб показати, що він може писати, 
тільки не хоче. А  письменники? Коли їх читають і вихва
ляють, вони переконуються, що вони страшенно потрібні, 
дивляться на своє ремесло як на покликання, починають 
жити, невідповідно своїх статків: таке життя вимагає 
надмірного напруження в роботі, їхні писання стають 
поганими. І вони не думають, що погано те, як вони жи
вуть. Ось Фет, він каже, що йому нічого не треба, в нього 
мовляв, дуже скромні вимоги: дайте йому м’яку постіль, 
смачний біфштекс, пляшку доброго вина та пару добря
чих конячин, і йому більше нічого не треба».

Лев Миколайович часто розповідав про «скромні» 
вимоги Фета й завжди від душі з цього сміявся, але Фета 
він визнавав за справжнього поета й цінував його вірші.

1 8 9 1 .  С. Т .  С е м е н о в ,  « В о с п о м и н а н и я  о Л ь в е  Н и к о л а е в и ч е  
Т о л с т о м » ,  « Л .  Н .  Т о л с т о й  в  в о с п о м и н а н и я х  с о в р е м е н н и к о в » ,

т. 1, с. 3 4 3 .

Дорогий Миколо Семеновичу, вже давно слід було 
мені написати вам, та спочатку не прочитав вашої речі
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[оповідання «Загін»], про яку хотілося писати вам, а по
тім ніколи було.

Мені сподобалося, а надто те, що все це правда, не 
вимисел. Можна зробити правду в такій же мірі, навіть 
більше цікавою, ніж вимисел, і ви це чудово вмієте ро
бити.

Що ж вам говорили, що не слід говорити? Щось те, 
що ви не звеличуєте старовину. Але це даремно. Гарна 
старовина, та ще краща свобода.

1 8 9 3 .  Л и с т  д о  М .  С. Л є с к о з а ,  П З Т , т. 6 6 ,  с. 4 4 5 .

Мистецьким твором є те, що заражає людей, приво
дить їх до одного настрою. Немає рівного по силі впливу 
і по підкоренню всіх людей одному й тому самому на
строю, як справа життя й, наприкінці, ціле життя люд
ське. Коли б стільки людей розуміли все значення і всю 
силу цього мистецького твору свого життя! Коли б тіль
ки вони так само дбайливо леліяли його, докладали всіх 
сил до того, щоб чимось не зіпсувати його й відтворити 
його в усій можливій красі. А то ж ми леліємо віддзер
калення життя, а самим життям нехтуємо. А хочемо ми 
чи не хочемо того, воно є художнім твором, тому що 
впливає на інших людей, які споглядають його.

1 8 9 4 .  Щ о д е н н и к .  П З Т ,  т. 5 2 ,  с. 1 1 3 .

Для істини є лише один вузький шлях, вузький, як 
математична лінія. Чим ближче до цієї лінії, тим плодо
творніше діє істина. І наближення до істини іноді, ба 
навіть частіше, в сумніві, в накладанні тіней, ніж у без
контрольному вихвалянні. Де ж ті цілком чисті, цілком 
святі люди? Судити ми можемо тільки по собі. А  кожен 
з нас знає, скільки гидоти в кожному з нас, якою нероз
ривною є ця гидота з найвищими нашими властивостями.
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Для того, щоб змалювати людину — нехай це буде Хри
стос,— треба змальовувати, судячи по собі (інакше й не 
можна), тільки в найкращі свої хвилини. Але й у найкра
щі хвилини ми залишаємося людьми з нашими людськи
ми властивостями. Ідемо на смерть, щоб врятувати лю
дей, і просимо, щоб бог відвів од нас те, чим ми рятуємо 
людей. Умираємо, щоб засвідчити істину й дорікаємо 
богові за те, що він покинув нас. Щоб змальовувати 
людей, як зразки для життя, найпотрібніше не забувати 
елемент людський, не забувати слабкостей у справі 
Дрожжина 4, марнолюбства навіть, звички до запоморо- 
чення тютюном тощо. Найдужче, найблаготворніше впли
не на людей зображення розбійника з його злобою, жор
стокістю і хтивістю та проблисками каяття, жалощів, ніж 
зображення святого без слабкостей.

1 8 9 4 .  Л и с т  д о  Є .  І .  П о п о в а ,  П З Т , т. 67, с. 1 1 2 — 1 1 3 .

В будь-якому художньому творі найважливіше, най
цінніше і найпереконливіше для читача власне відношен
ня до життя автора і все те в цьому творі, що написане 
на це відношення. Цільність художнього твору полягає 
не в єдності задуму, не в опрацюванні дійових осіб і т. п., 
а в ясності й певності того відношення самого автора до 
життя, яке просякає увесь твір. У певні роки письменник 
може навіть до якоїсь міри жертвувати опрацюванням 
форми, і якщо лиш його відношення до того, що він зма
льовує, ясно й сильно проведене, то твір може досягти 
своєї мети.

1 8 9 4 .  С л о в а  Л .  Т о л с т о г о ,  записані В .  Г .  Ч е р т к о в и м .
« Л и т е р а т у р н о е  н а с л е д с т в о » ,  №  3 1 —3 8 ,  с. 5 2 5 .

Я розповів йому історію трьох поколінь знайомої мені 
купецької сім’ї — історію, де закон звиродніння діяв
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надто безжально; тоді він збуджено заходився смикати 
мене за рукав, умовляючи:

— Оце ось — правда! Це я знаю, в Тулі є дві такі 
сім’ї. І це треба написати. Коротко написати великий 
роман, розумієте? Неодмінно!

А  очі йому блискали жадібно.
— Але ж рицарі будуть, Л. М.!
— Облиште! Це дуже серйозно. Той, хто йде в ченці, 

молиться за всю сім’ю,— це чудово! Це — справжнє; ви 
нагрішили, а я піду відмолювати гріхи ваші. І другий — 
нудьгуючий, користолюбець-будівник — теж правда! 
І що він п’є, і звір, і розпусник, і любить усіх, а — рап
том — убив,— ах, це добре! Оце ось треба написати, а се
ред злодіїв і жебраків не можна шукати героїв, не треба! 
Герої — олжа, вигадка, є просто люди, люди й — більше 
нічого.

Він дуже часто вказував мені на перебільшення, яких 
я допускався в моїх оповіданнях, але одного разу, кажучи 
про другу частину «Мертвих душ», сказав, посміхаючись 
добродушно:

— Усі ми — страх які пописувателі. От і я теж, 
інколи пишеш, і раптом стане шкода когось, візьмеш та 
й додаси йому якусь кращу рису, а в другого — змен
шиш, щоб ті, які поряд із ним, не надто вже чорними 
стали.

І одразу ж суворим тоном невблаганного судді:
— Тому ось я й кажу, що художество — олжа, обман 

і сваволя і шкідливе для людей. Пишеш не про те, що є 
справжнє життя, яке воно є, а про те, що ти думаєш про 
життя, ти сам. Кому ж корисно знати, як я бачу оцю 
вежу, море чи татарина,— чому цікаво це, навіщо по
трібне?

Інколи мислі й почутя його здавалися мені примхливо, 
навіть якось нарочито ламаними, але найчастіше він вра
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жав і приголомшував людей саме суворою прямотою мис
лі, мовби Іов, безстрашний співпитальник жорстокого 
бога.

Він міцно потер груди проти серця, звів брови і, зга
дуючи, повів далі:

— У Москві, біля Сухаревої, в глухому провулку 
бачив я восени п’яну жінку; лежала вона біля самісінької 
панелі. З  подвір’я тече брудний струмок, просто під 
потилицю й спину жінці, лежить вона в цій холодній 
підливі, бурмоче, вовтузиться, хлюпає тілом по мокрому, 
а підвестись не може.

Його пересмикнуло, він замружив очі, струснув голо
вою і сказав стиха:

— Сядьмо тут... Це — найжахливіше, найогидніше — 
п’яна жінка. Я хотів допомогти їй підвестись і — не зміг, 
погребував; вся вона була така слизька, миршава, до
торкнись до неї — місяць руки не відмиєш,— страхіття! 
А на тумбі сидів білявенький сіроокий хлопчик, по що
ках у нього сльози течуть, він шморгає носом і тягне 
безнадійно, стомлено: «Ма-ам... та ма-амцю ж! 
Устань же...»

Вона ворухне руками, хрюкне, підведе голову та й 
знову — плюх потилицею в грязюку.

Змовк, тоді, оглядаючись навкруги, повторив стурбо
вано, майже пошепки:

— Так, так,— страхіття! Ви багато бачили п’яних 
жінок? Багато,— ах, боже мій! Ви — не пишіть про це, 
не треба!

— Чому?
Зазирнув у вічі мені і, посміхаючись, повторив:
— Чому?
Потім роздумливо й повільно сказав:
— Не знаю. Це я — так... соромно писати про гидоту.
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Ну, а чому не писати? Ні,— треба писати все, про все...
На очах у нього з ’явилися сльози. Він витер їх і — 

все посміхаючись — подивився на носовичок, а сльози 
знову течуть по зморшках.

— Плачу,— сказав він.— Я — старий, у мене до 
серця підкочує, коли я згадую що-небудь жахливе.

І, легенько штовхаючи мене ліктем:
— Ось і ви,— проживете життя, а все залишиться, 

як було, — тоді й ви заплачете, та ще й гірше, ніж я,— 
«струменястіше», кажуть баби... А писати все треба, про 
все, інакше білявенький хлопчик образиться, дорікати
ме,— неправда, не вся правда, скаже. Він — строгий до 
правди!

1901—1902. М .  Г о р ь к и й .  « Л е в  Т о л с т о й » .  З б і р к а  т вор ів  
у  т р и д ц я т и  томах, т. 14, М . ,  1951, с. 296—291 , 298—299.

— Ось з приводу типів з натури: мене цікавить 
одна... мовби суперечність... Коли читаєш твори Гоголя, 
Мопассана, ваші, Лев Миколайович,— вражає реальність 
типів, правдивість. Багато що, зрозуміло, написано з на
тури. І самі ви, здається, підтверджували, що часто пи
шете з натури.

— Так,— сказав Лев Миколайович— я часто пишу 
з натури. Раніше навіть прізвища героїв писав у чорнових 
роботах справжні, щоб виразніше уявляти собі те облич
чя, з якого я писав. І змінював прізвища, вже закінчую
чи опрацювання оповідань... Але я гадаю так, що коли 
писати просто з натури одну якусь людину, то вийде 
зовсім не типово,— вийде щось одиничне, виняткове й 
нецікаве... А треба взяти в когось саме найголовніші 
його характерні риси й доповнити характерними рисами 
інших людей, яких спостерігав... Тоді це буде типово.
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Треба спостерігати багатьох однорідних людей, щоб ство
рити один певний тип.

1 9 0 3 .  А .  М о ш и н ,  « Я с н а я  і  10.1 Н и с и л ь е в к а » ,  П . ,  1 9 0 4 ,
с. 2 9 - 3 0 .

Незважаючи на те, що для самого Льва Миколайови
ча художня творчість давно вже не є головною справою 
життя, сучасне звиродніння мистецтва глибоко його за
смучує. Сьогодні я списав з фонографа висловлену ним 
думку про мистецтво, найімовірніше, взяту ним із своєї 
записної книжки:

«Занепад мистецтва є найпевнішою ознакою занепаду 
цивілізації. Коли є ідеали, то в ім’я цих ідеалів створю
ються мистецькі твори; коли ж їх нема, як тепер у нас,— 
нема і творів мистецтва! Є гра — словами, гра — звука
ми, гра — образами».

С. Т. Семенов надіслав Льву Миколайовичу своє 
нове оповідання «З життя Макарки» з просьбою пере
слати його із своєю рекомендацією до журналу «Вестник 
Европы». Оповідання змальовує життя сільського хлоп
чика на фабриці, правдиво зображуючи тяжкі умови 
нудного, примусового, нездорового, відірваного від при
роди фабричного труда.

Сьогодні за обідом Лев Миколайович порівнював це 
оповідання з п’єсою Л. Андреева «Цар-голод», яку він 
прочитав нещодавно; на його думку, просте, природне 
зображення Семенова набагато зворушливіше і справляє 
сильніше враження, ніж нагромадження страхіть та 
ефектів у Андреева. Лев Миколайович навіть вважав, 
що в оповіданні Семенова зайве — смерть хлопчика під 
колесами машини на фабриці; і без цього надзвичайного 
випадку просте і правдиве зображення звичної обстанов
ки фабричного труда дає правильне уявлення про тяжкі 
умови життя робітників.
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Увечері М. С. Сухотін розповідав Льву Миколайови
чу зміст нових п’єс Л. Андрєєва «Цар-голод» та «Життя 
людини». Льву Миколайовичу не сподобалася ні та, ні 
та. А  про «Життя людини» він сказав:

— Це наївний, напускний песимізм, що не так іде 
життя, як мені хочеться... Я багато одержую листів та
ких, переважно від дам. Ні нової думки, ні художніх 
образів.

За вечірнім чаєм була розмова про молодих письмен
ників, у тому числі про Л. Андрєєва.

— Я не можу читати Андрєєва,— сказав Лев Мико
лайович.— Прочитаю одну сторінку, і мені скучно. Я ба
чу, що все фальшиво. Це все одно, що в музиці: коли 
піаніст через кожні три ноти бере одну фальшиву, я не 
можу слухати, я піду геть або затулю собі вуха.

За рекомендацією П. А. Сергієнка, Лев Миколайович 
перед обідом почав читати «Оповідання про сімох пові
шених» Леоніда Андрєєва. Обідати він вийшов з цією 
книжкою в руках і з обуренням сказав:

— Препогано! Фальш на кожному кроці! Пише про 
такий предмет, як смерть, повішення, і так фальшиво!.. 
Препогано!.. Я потрудився, з лівого боку відзначив те, 
в чому є ознака таланту, а з правого — те, що дуже 
погано.

Увечері Лев Миколайович знову читав це оповідання 
і сказав:

— Йому слід було б почати писати, як молодому, як 
письменнику-початківцеві, з найсуворішими до себе ви
могами, забути про свою популярність, і тоді з нього 
могло б щось вийти,— у нього є дещо.
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Лев Миколайович сказав:
— ...Завжди так буває: коли розмірковують про ми

стецтво, то або кажуть, що в мистецтві все дозволено, 
все можливо — цілковита свобода,— як декаденти тепе
рішні... Або інші кажуть про рабське наслідування при
роді. І те й інше абсолютно хибне. Як кожна людина — 
цілком особлива, не повторювана, так і думки й почуття 
її завжди нові, тільки її думки і почуття. В основі істин
ного твору мистецтва повинна лежати абсолютно нова 
думка або нове почуття, але виражені вони мають бути 
справді з рабською точністю всіх найдрібніших життєвих 
подробиць.

1 9 0 8 .  А .  Г о л ь д е н в е й з е р .  « В б л и з и  Т о л с т о г о » ,  т. 1, с. 2 0 6 .

«В художніх речах треба,— казав Лев Миколайо
вич,— щоб було природно, правдиво: коли ви читаєте, 
що ви самі повинні це переживати. Тоді це природно, 
жодної фальшивої ноти, а разом з тим, щоб було почуття, 
яке вас повсякчас хвилювало б. А  тут [у пізніх оповідан
нях Л. Андрєєва] є пишномовність».

1 9 0 9 .  Д .  П .  М а к о в и ц к и й  « Я с н о п о л я н с к и е  з а п и с к и »  
( Д и в . :  А .  Н .  Т о л с т о й .  П З Т ,  т. 8 9 ,  с. 1 4 8 ) .



П Р И М І Т К И

Зміст і форма

1 С т е р н  Л о р е н с  (1713— 1768) — англійський письменник.
2 Толстой гостро засуджував ліберальну «турботу» про народ

ну освіту, яку здійснював Комітет грамотності, що виник у 1861 р. 
у Петербурзі, при Вільному економічному товаристві. «Детский 
мир» — книга для шкільного читання, упорядкована відомим педа
гогом У ш и н с ъ к и м  К .  Д .  (1824— 1870).

3 Т р о л о п  Антоні (1813— 1882) — англійський романіст. Тол
стой читав тоді його роман «The Bertrams», надрукований у 1859 р.

4 Мається на увазі стаття Фета, яку він прочитав у Ясній 
Поляні, «Про сучасний розумовий стан та його відношення до 
нашого розумового добробуту» (інша назва «Наша інтелігенція»). 
В ній яскраво відбилися консервативні настрої Фета, його боязнь 
передових ідей, поширених в російському суспільстві.

5 Оповідання Вас. Ів. Немировича-Данченка «Махмудчині 
діти».

6 Оповідання ці не збереглися. Ні їх авторів, ні 
новлено.

7 Г о л ь ц е в  В .  А .  (1850— 1906) — публіцист, редактор лібераль
ного журналу «Русская мысль». Для його лекції «Про прекрасне 
в мистецтві» Толстой склав короткі тези, в яких стисло висловив 
свої погляди на мистецтво.

8 К е н в о р т і  Д ж о н  — а н г л і й с ь к и й  п а с т о р ,  щ о  л и с т у в а в с я  і  Т о л 
с т и м , б а г а т о  в  ч о м у  п о д і л я в  й о г о  п о г л я д и .

9 «Принцеса Греза» — п’єса у віршах Е д м о н а  Р ост ана  (1868— 
1918) — французького поета і драматурга, який утверджував нео
романтизм у буржуазному театрі кінця X IX  століття.

10 «Ганнеле» — п’єса видатного німецького драматурга Г е р г а р -  
та Г а у п т м а н а  (1862— 1946), який у ранній період творчості зазнав 
впливу драматургії Толстого.

11 В уривках із статті Толстого «Про Шекспіра і про драму» 
названі Лір, Отелло, Макдуф, Клеопатра — герої шекспірівських 
трагедій, а також згадані: Г а н с  С а к с  (1494— 1576) — німецький 
поет-мейстерзінгер, швець із Нюрнберга, Ф р і д р і х  В е л и к и й  (1712— 
1786) — король Пруссії.
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12 По хит оно в /. П. (1850—1923) — художник, який бував у 
Ясній Поляні і написав ряд її пейзажів.

13 Джордж Генрі (1839— 1897) — американський буржуазний 
економіст, який висунув теорію «єдиного податку» на землю. Тол
стой захопився цією теорією, але потім збайдужів до неї. В. І. Ленін 
охарактеризував Г. Джорджа як «буржуазного націоналізатора 
землі» (П ЗТ , т. 16, с. 356).

Творчий процес

1 1-й день — перша частина «Дитинства».
2 Глава «Горе» — 27-а глава «Дитинства».
3 3  «Роману російського поміщика» було написано кілька глав, 

які ввійшли до оповідання «Ранок поміщика» (1857 р. опубліко
ване в «Современнике»). Запис цей зроблено в Желєзноводську, 
де Толстой тоді перебував на лікуванні.

4 А. І. Михайловський-Данилевський. «Описание войны 1813 
года», в двох томах, СПб., 1840.

5 У первісній редакції «Набігу» дана сатирична характеристика 
генерала і його оточення.

6 Мається на увазі оповідання «Набіг».
7 Невідісланий лист до М. О. Некрасова від 18 листопада

1852 р.
8 «Святкова ніч», або «Як гине любов» — незакінчене оповідан

ня Толстого.
9 Мається на увазі «Святкова ніч» і «Отроцтво».
10 Запис, мабуть, відноситься до майбутнього роману «Родинне 

щастя».
11 Оповідання «Люцерн» було опубліковане 1857 року в «Со

временнике».
12 Толстой вирішив включити в повість історію життя своєї 

тітки Т. А. Єргольської.
13 Тобто на перші три задуми — повісті «Козаки», «Далеке 

поле» і «Юність». Задум роману про любов не був здійснений.
14 Тут ідеться про роботу над романом «Тисяча вісімсот п’ятий 

рік», що потім став початком «Війни і миру».
15 Дипломат Білібін — один із персонажів «Війни і миру». 
Огюст В’ес де Мармон — герцог Рагузький, наполеонівський

маршал. Його 9 томів «Mémoires...» були уважно прочитані Тол
стим.

Порівняння Наполеона з Фаустом не знайшло місця у «Війні 
і мирі».
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16 Критик Ахшарумов М. Д., який дав рецензію на роман 
*1805 рік», цікавився прототипом князя Андрія і звернувся до 
кн. Волконської з просьбою довідатися про це в автора роману.

17 Тургенев негативно відгукнувся про роман Толстого 
«1805 рік» у листах до П. В. Анненкова і І. П. Борисова («Щукин
ский сборник», 8). Пізніше він дуже високо оцінив роман «Війна 
і мир» (див. А. Фет, «Мои воспоминания», ч. 2, с. 174).

18 Бородінська битва описана в 26—39 главах третього тому 
«Війни і миру», завершених до січня 1868 р.

19 В кінці третього тому «Війни і миру» йдеться про захоплен
ня Наташі Ростової Анатолем Курагіним.

Про приїзд Миколи Ростова з армії в остаточному тексті ро
ману читаємо: «Да ну же, пошел, три целковых на водку, пошел!» — 
закричал Ростов, когда уже сани были за три дома от подъезда» 
(«Война и мир», т. II, ч. 1, гл. 1).

20 В остаточному тексті роману фраза про Елен і Наташу 
читається так: «Элен вместе с Наташей опять вышла в гостиную» 
(«Война и мир», т. II, ч. 5, гл. 13). Сцену князя Андрія в селі 
див. т. III, ч. 1, гл. 8. Сцену обіду Багратіона див. у т. II, ч. 1, гл. 2.

21 М. М. Сперанський (1772— 1839) — змальований у томах II 
і III «Війни і миру».

22 На початку уривку йдеться про перший начерк роману з 
епохи Петра І (див. П ЗТ , т. 17, с. 151—215). Далі мовиться про 
первісний задум роману «Анна Кареніна».

23 «Заря» і «Беседа» — журнали, що виходили на початку 
70-х років.

В «Заре», журналі слов’янофільського напряму, співробітни
чав товариш Толстого — М. М. Страхов. Толстой, на його про
хання, віддав у «Зарю» оповідання «Кавказький бранець».

24 Збираючи матеріали для роману, Толстой зацікавився осо
бою Бориса Петровича Шереметева, прибічника Петра І. Апраксі- 
ни — брати другої дружини царя Федора Олексійовича, що посі
дали важливі посади при дворі Петра І.

25 Йдеться про підготовку нового видання «Війни і миру». 
Толстой, зробивши в тексті виправлення, просив Страхова пере
глянути їх. У листі-відповіді Страхов писав: «Скільки я не думав 
і не перечитував, я не наважився майже нічого викреслити...

Зробивши безліч дрібних виправлень... я викреслив всього 
в двох місцях по два, по три рядки — там, де необхідність була 
абсолютно: очевидна» (див.: «Переписка Л. Н. Толстого 
с Н. Н. Страховым», СПб., 1914, с. 33).

26 У листопаді 1875 р. Толстой розпочав роботу над статтею 
про значення релігії (див.: П ЗТ , т. 17).
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27 Задум нового роману про російських переселенців не був 
Толстим здійснений.

28 Перовський В. А.-  (1793—1857) — генерал-ад’ютант, учас
ник Бородінської битви. В 1833— 1842 і в 1851 —1857 рр. оренбур
зький військовий губернатор. Його риси відбиті Толстим у героєві 
уривка «Князь Федір Щетинін» (див.: П ЗТ , т. 17).

29 Новий твір, що про нього мовить Толстой,— «Декабристи».
30 Козьма Прутков — колективний псевдонім О. К. Толстого 

і братів Олексія, Володимира і Олександра Жемчужникових.
31 У словах цих виражено осуд терористичних актів, які вчи

нялися народовольцями і які почастішали на кінець 70-х років.
32 Над трактатом «То що ж нам робити?» Толстой працював 

з 1882 по 1886 рік.
33 Сюжет, що був покладений в основу роману «Воскресіння».
34 Цей сюжет частково використаний Толстим у його повісті 

«Фальшивий купон» (П З Т , т. 36).
35 Цей задум частково здійснений у драмі «Живий труп» 

(образи Феді Протасова і Віктора Кареніна).
36 Оповідання «Хазяїн і наймит», закінчене в 1895 р.
37 Спостереження над судовим процесом письменнику були 

потрібні для роману «Воскресіння».
38 Над повістю «Хаджі-Мурат» Толстой працював з 1896 по 

1904 рік, залишивши її незавершеною.
39 Цими сюжетами Толстой не скористався.
40 На Дівочому полі, у Москві, влаштовувались балагани для 

розваг «простого народу».
41 Цей задум не був здійснений.
42 А. А. Толстая передала історику М. К. Шільдеру свої спо

гади про Миколу І. У листі до Толстого вона запитувала, чи може 
його зацікавити розповідь лейб-медика Мандта про кончину Ми
коли І.

43 Дві казки — «Ассірійський цар Асархадон»,. «Три запитан
ня». «А ви кажете» — один з первісних заголовків оповідання 
«Після балу».

44 Стаття «Про Шекспіра і про драму» спочатку писалася 
у формі передмови до брошури Е. Кросбі «Шекспір і робочий на
род». Вперше опублікована в газеті «Русское слово»; в 1906 р.

45 Передмова для короткої біографії Вільяма Ллойда Гаррі- 
сона (1805— 1879), вперше опубліковано в 1904 р.

46 3  цих сюжетів Толстой здійснив перший (оповідання «Мо
литва», написане 1905 р.), другий (оповідання «Старик; у церкві», 
написане у квітні — травні 1907 р.) і третій (оповідання «Божеське 
і людське», написане 1903 р.).
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«Записки» С. П. Трубецького і «Записки» І. Д. Якушкіна 
були видані О. І. Герценом у Лондоні в 1862— 1863 рр. Спогади 
Є. П. Оболенського в 1861 р. були надруковані в «Русском загра
ничном сборнике» (т. 3).

48 В 1904— 1905 рр. Толстой складав «Круг чтения», виданий 
«Посредником» в 1906— 1907 рр. О. С. Суворій (1834— 1911) — 
редактор-видавець газети «Новое время», реакційного напряму.

49 Сюжет про загадкового старця Федора Кузьмича цікавив 
Толстого понад 15 років (першу згадку про нього див. у записній 
книжці письменника від березня 1890 р.— П ЗТ , т. 51). Толстой 
читав книгу М. К. Шільдера «Імператор Павло І» (СПб., 1901). 
Думка показати Павла в художньому творі з ’явилася у Толстого 
ще в 1867 р.

50 Про Олександра І — див. «Посмертні записки старця Федора 
Кузьмича». Повість не була закінчена. «Три неправди» — стаття 
про приватну земельну власність, про податі, рекрутство. Про Пав
ла і декабристів Толстой читав у книжці — «Общественные движе
ния в России в первой половине X IX  века», т. 1. «Декабристы...» 
СПб., 1905.

51 С. Максимов. «Сибір і каторга» (СПб., 1891, три частини). 
Обидва сюжети, які містить книга Максимова, не були використані 
Толстим.

52 Оповідання «За що?», сюжет якого запозичений з книги 
С. Максимова «Сибір і каторга» (ч. З, с. 73—75).

53 Ф. А. Страхов розповів Толстому про вчителя Орлова, риси 
якого Толстой надав учителю Соловйову в своїй повісті «Нема 
в світі винних».

54 Перша згадка про цей задум («Три віки») зроблена у що- 
денниковому записі від 22 квітня 1907 р. Він не був здійснений.

Критика «чистого мистецтва»,
декадентства і натуралізму

1 М. М. Страхов повідомив Толстому про лекції одного з «тео
ретиків» декадентства — Д. С. Мережковського — «Про причини 
занепаду і нові течії у сучасній російській літературі», прочитані 
у «Русском литературном обществе» 26 жовтня 1892 р.

2 «Семейная история» — «Северный вестник» (1893, серпень — 
вересень).

3 В листі від 24 лютого 1894 р. з Парижа Т. Л. Толстая по
відомила батькові про відвідання трьох виставок сучасного фран
цузького живопису: «Жахливе винесла... враження. Злість бере,
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а  п о т і м  с у м н о . . .  М и с т е ц т в о  Д г С і >  з а г у -і и о  с м і ю і ь с я  н а д  п у б л і к о  

билось».
4 Уайльд Оскар (1856— 1900) — англійський письменник і дра

матург, який у ряді творіп утверджував естетство.
5 Редберд Регнер — американський ніцшеанець; Вогюе Ежен 

Мельхіор (1848—1910) — французький академік, естет, автор ряду 
праць про російських письменників.

6 Книга Ф. Ніцше «Так говорив Заратуштра» викликала дуже 
сильне обурення у Толстого.— Замітка його сестри — «Як виник 
Заратуштра» (російський переклад у журн. «Жизнь», 1901, т. 3).

Усна народна творчість
1 «Сборник сведений о кавказских горцах», випуск 1, Тифліс, 

1868. Пізніше Толстой використав деякі матеріали цього збірника 
для повісті «Хаджі-Мурат».

2 Снєгірьов /. М. (1793— 1868) — професор Московського 
університету, дослідник і збирач російської побутової і художньої 
старовини. Чотири томи його збірника «Русские в своих послови
цах» вийшли в Москві в 1831 — 1834 рр.

Даль В. /. (1801 —1872) — письменник-етнограф, упорядник 
«Толкового словаря живого великорусского языка» (СПб., 1863— 
1866) і «Пословиц русского народа» (М., 1862).

«Сказание о странствии по России, Молдавии, Турции 
и св. Земле пострижника святыя горы Афонской инока Парфе- 
ния». Чотири томи (М., 1855).

3 «Пословицы русского народа» В. I. Даля.
4 Андреев В. В. (1862— 1918), організатор полкових оркестрів 

балалаєчників і оркестру народних інструментів, у листі до Тол
стого від 3/111. 1896 р. повідомляв про свою мету «повернути на
родові його пісню у всій її чистоті».

Мова і стиль
Дженнер Едуард (1749—1823) — англійський лікар, який 

розробив метод щеплення віспи. Берінг Еміль (1854—1917) — 
німецький бактеріолог. Пастер Луї (1822—1895) — великий фран
цузький біолог, один із засновників мікробіології.

Сутність мистецтва, його призначення
і роль у житті людей
1 Журнал письменника-просвітителя М. І. Новикова (1744— 

1818) «Утренний свет» виходив у 1777—1780 роках.
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2 Під іменами Федьки та Сьомки Толстой вивів учнів Ясно- 
полянської школи — Василя Морозова та Гната Макарова. Вони ж 
фігурують і у статті «Кому у кого учиться писать, крестьянским 
рентам у нас или нам у крестьянских реоят?»

3 Ссгюр Луї Філіпп (1753— 1630) — французький письменник 
і дипломат; Тьєррі Огюстен (179̂ >— 1656) — французький письмен
ник, історик; Ооодовський А .  Г. (1796— 1852) — педагог, автор 
«Учебной книги всеобщей географии», що витримала 13 видань; 
Грубе Авіуст-Вільїельм (1816— 1884) — німецький педагог.

4 Конфуцій (Кун-цзи, 551—479 до н. е.) — давньокитайський 
філософ, послідовник об’єднання Китаю; Будда — божество в буд
дійській релігії, поширеній на Сході; Солон (бл. 638 — бл. 559 до 
н. е.) — політичний діяч і поет стародавніх Афін, його закони 
сприяли розвиткові афінського рабовласницького суспільства, ро
зоряли родову аристократію; Соломон (бл. 96~—935 до н. е.) — 
цар Ізраїлю та Іудеї; Гомер — легендарний поет стародавньої Гре
ції, автор великих епічних поем «Іліади» та «Одіссеї»; Ісайя — 
легендарний біблейський пророк, його ім’ям у біблії названо окрему 
книжку; Давид (кінець XI — початок X  століття до н. е.) — ста
роєврейський цар. З а  легендою, він убив велетня Голіафа.

5 Софісти — стародавні грецькі філософи V — IV століть до 
н. е. У сучасному значенні слова люди, які удаються до софісти
ки — до словесних мудрувань, що затемнюють зміст. Містики — 
філософи, які утверджують віру в надприродний світ. Гностики — 
при.3ічники містичного вчення про «гносис», як про особливий ключ 
до таємниць буття й спасіння душі. Схоласти — середньовічні філо
софи релігійно-ідеалістичного напряму. В сучасному слововживанні 
схоластика — відірване від практики, безплідне мудрування. Кава- 
лісти — послідовники містичного, пов’язаного з магією вчення, яке 
виходить з ідеї сокровенного божества. Талмудисти — тлумачі 
Талмуда — іудейських релігійних книжок, що з ’явилися в II—V 
століттях. У переносному значенні слова — начотчики, які сліпо 
додержують букви, правил, догм.

6 Мойсей — біблейський пророк.
7 Шопенгауер Артур (1788— 1860) — німецький філософ-ідеа- 

ліст, реакціонер. Конт Огюст (1798—1857) — французький філо
соф і соціолог, створив штучну формальну класифікацію наук.

8 Піаністка Н. Д. Гельбіг, учениця Ліста. Жила в Римі. При
їжджаючи до Росії, бувала в Ясній Поляні.

9 Толстой мав на увазі журнал «Вопросы философии и психо
логии», з редактором якого, філософом М. Я. Гротом, він був 
знайомий особисто.

10 Верон Ежен (1825—1889) — французький журналіст і пи-
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сьменник, автор книжки «Естетика»; Найт Вільям-Ангус (1836— 
1916) — англійський філософ, професор Лондонського університе
ту; Толстой говорить про його книжку «Філософія прекрасного»; 
Гюйо Жан-Марі (1854— 1888) — французький філософ, автор кни
жок «Завдання естетики», «Мистецтво з соціологічної точки зору», 
«Основи мистецтва поезії».

11 Бауміартен Александер-Готліб (1714—1762) — німецький 
філософ-ідеаліст, автор ряду праць з естетики (автор самого тер
міну «естетика»).

12 Парфенон — храм Афіни-діви в Афінах, споруджений у 
V  столітті до н. е. Найвеличніший зразок класичної старогрецької 
архітектури.

13 Гаузер Каспар (1812—1833) — народився в тюрмі й чотир
надцять років прожив у одиночному ув’язненні, не вмів розмов
ляти.

14 У 1887 році І. А. Гончаров відповів відмовою на запрошен
ня Толстого писати «для простого люду», посилаючись на старість 
та на недостатнє знання народного середовища (див. збірник: «Лев 
Николаевич Толстой» М., 1951, с. 705).

Народність мистецтва і літератури
1 «Прощальною повістю», як гадають, Гоголь називав другий 

том «Мертвих душ». «Антон-Горемика» — повість Д. В. Григоро
вича, надрукована 1847 року; «Женев’єва» — роман А. Ламартіна, 
що вийшов з друку в Парижі 1850 року.

2 Роман Д. В. Григоровича «Рибалки» вийшов у світ 1853 року.
3 В уривку згадуються: Іванов О. А .  (1806—1858) — великий 

російський художник, автор картини « З ’явлення Христа народові», 
над якою він працював понад 20 років; 1858 року картину Іванова 
було виставлено в залах Академії художеств; нині вона є в Дер
жавній Третьяковській галереї. Рыбников П. М. (1831 —1885) — 
російський письменник-етнограф. Зібрав ' видав збірник билин 
Олонецького краю.

4 «Азбуку» Толстого зустріли гостро негативними відгуками 
в «Петербургских ведомостях», «Вестнике Европы», «Неделе», 
«Семье и школе», «Народной школе», «Современности» та інших 
виданнях 70-х років. Чотири книжки «Книги для чтения» (додаток 
до «Азбуки») вийшли 1875 року.

5 Пашковські видання — релігійно-повчальна література, поши
рювана сектою, заснованою Пашковим В. А. (1831—1902), при
бічником англійського проповідника лорда Редстока (1831— 1913), 
який мав великий вплив у великосвітських колах Петербурга.
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Пресновські видання — лубочна література, яку видавало ви
давництво Преснова, одного з видавців «с Никольской улицы», 
який друкував «Порадники» до вибору жінок, ключі до жіночого 
серця, збірники «пікантних оповідань», розмаїті рецепти тощо. 
(Энциклопедический словарь Брокгауза — Эфрона, т. 40, с. 576).

< Книга Іова» — одна з книжок «Ветхого завіту», що є части
ною Біблії.

У тому ж уривку з «Промови про народні видання» згадані: 
Ауербах Бертольд (1812— 1882) — німецький письменник, автор 
«Шварцвальдських сільських оповідань» та роману «Нове жит
тя» — дуже високо оцінених Толстим; Еразм Р оттер дамський 
(1466— 1536) — письменник-гуманіст, родом з Голландії, автор 
знаменитої сатири «Похвала дурості», що викриває пороки фео
дального ладу; Ксенофонт (439—359 до н. е.) — старогрецький 
філософ, історик; Буало Нікола (1636— 1711)— французький 
поет, автор поеми «Поетичне мистецтво» (1674), теоретик класи
цизму; Гумбольдт Александр (1769— 1859) — німецький природо
знавець і мандрівник, автор порівняльного методу дослідження 
природи.

6 Йдеться про спробу Толстого (1877—1879 рр.) працювати 
над історичним романом з народного побуту кінця X V II I— почат
ку X IX  століття (див.: П ЗТ , т. 17).

7 Актор і режисер П. А. Денисенко звернувся до Толстого 
з просьбою дозволити переробку його оповідання «Чим люди живі» 
для постановки на сцені для народного глядача. Толстой палко 
відгукнувся на ідею влаштування народного театру й обіцяв свою 
підтримку в цій справі. Лист Толстого про народний театр було 
опубліковано в журналі «Дневник русского актера» (1886, № 1).

8 Видавництво «Посредник» було 1884 року організоване 
однодумцями Толстого (В. Г. Чертковим та ін.). Толстой спрямо
вував його діяльність, що полягала у виданні для народу науково- 
популярної, художньої та релігійно-повчальної літератури.

9 Афанасій — знайомий Толстого, селянин з села Казначеєвки. 
Данило та Гнат — селяни, колишні учні яснополянської школи Тол
стого 60-х років.

10 їаков, Ісаак — біблейські персонажі, життя й діяння яких 
змальовано в книгах Буття; Іосиф Прекрасний — один з героїв 
біблейських переказі ; Шакя-Муні — одне з імен Будди (див. 
вище); Веди — староіндійські пам’ятки літератури, пов’язані з мі
фологією та релігією; виникли раніше VI ст. до н. е.

11 Франціск Ассізький (1182— 1226) — проповідник аскетиз
му, засновник ордену ченців-францісканців, метою якого було зміц
нення впливу католицької церкви.

354



Реалізм, правдивість,
ідейність мистецтва і літератури

1 Толстой мас на увазі роман Бальзака «Історія величчя і па
діння Цезаря Біротто» (Див.: збірку творів Бальзака в 15 томах, 
т. 8. М , 1953, с. 151 —152). Проте в романі йдеться не про сонату 
Бетховена, а про одну з його симфоній.

2 Наводячи приклади з книжки А. Ламартіна «Признання», 
Толстой зробив помилку: порівняння «Місяць над дзвіницею, мов 
крапка над «і» належить не Ламартінові, а Альфредові Мюссе 
(в «Баладі про місяць»).

3 Толстой каже тут про рукопис книжки А. В. Верещагі 
«Вдома й на війні», надрукований 1886 року.

4 Дрожжин Є. М. (1866—1894) — сільський учитель, один 
з послідовників Толстого. З а  відмову від військоі служби був 
відданий у дисциплінарний батальйон і після катувань помер 
у тюремній лікарні.



Толстой Л. М.
Т53 П ро мистецтво: З б ір н и к  /У п ор ядк уван н я , 

вступ, стаття , приміт. В. О. К а п у ст ін а .—  К., М и
стецтво, 1979.—  355  с.

В опр.: 1 крб. ЗОк. 10 000  пр.
Естетичні погляди Л . М . Толстого щодо розуміння громадського  

значення мистецтва не втратили своєї актуальності і сьогодні. В цьо
му переконається ко ж ен, ознайомившись із матеріалами книги , де 
зібрано і систематизовано найвизначніше з естетичної спадщини  
митця. Чільне місце відведено оцінкам , які дав великий російський 
письменник худ ож ній  творчості діячів українсь ко ї дореволюційної 
культури. Розрахована на ш ирокі кола читачів.
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Видавництво «Мистецтво» 
у 1979 році

випускає такі книжки з питань 
розвитку українського радянського театру:

С. Веселка
ОЛЕКСІЙ КОЛОМ ІЄЦЬ 

А. Г Горбенко
ХАРКІВСЬКИЙ Т Е А Т Р  ІМЕНІ Т. Г. Ш ЕВЧЕНКА 

І. М. Давидова
П О ЗИ Ц ІЯ  митця

М. М. Карасьов 
ГЛЯДАЧ У Т Е А Т РІ

Л. Г. Попова
О ЛЕКС АН ДР СЕРДЮ К 

М. Ю. Резникович
ДОЛГИЙ ПУТЬ К СПЕКТАКЛЮ

М. А. Соломонов
ПІСЛЯ ТЕА ТРА Л ЬН О ГО  Р О З ’ЇЗД У



Видавництво «Мистецтво» 
у 1980 році 

у серії
«Пам’ятки естетичної думки» 

видає:

І. Я. Франко
КРА СА  І С ЕК РЕТИ  ТВОРЧОСТІ








