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Тема. І. Карпенко-Карий (І. Тобілевич). П’єса «Хазяїн». 

 
 

«…Він був… великим драматургом,    

          якому рівного не має наша література» 

І. Франко 

 

                                                   Згадуйте предків своїх, 

Щоб історія перед вами не  згасла 

                                                             І  золотої нитки не  загубіть… 

                                   Молюся за вас. 

О. Кобилянська 

 

1. Відомості з життя І. Карпенка-Карого. Формування його 

літературно-естетичних та театральних поглядів 

У  другій половині XIX ст. паралельно з  розвитком професійного театру 

поширився аматорський рух, що сприяв піднесенню національної культури. 

Аматорські вистави були популярними в Чернігові, Полтаві, Єлисаветграді, 

Києві. В аматорських гуртках розпочинали діяльність реформатори 

українського театру І. Карпенко-Карий, М. Кропивницький, М. Садовський, 

П. Саксаганський, М. Старицький. У цей період посилюються утиски 

українського театру з  боку царського уряду. Категорично заборонялися 

українські вистави історичного й  соціального змісту.  Київський губернатор 

заборонив діяльність театральних труп на  підвладній йому території — 

Київщині, Полтавщині, Волині, Поділлі. Репресивні заходи царського уряду 

все ж не могли знищити глибокі українські театральні традиції. 

Одним із найвидатніших діячів українського театру корифеїв був І. 

Карпенко-Карий. Він написав 18 оригінальних п’єс. Серед них — 

«Безталанна», «Наймичка», «Мартин Боруля», «Сто тисяч», «Хазяїн», «Сава 

Чалий» та ін. Його акторська творчість позначена щирістю і психологічною 

глибиною почуттів, філософським розумінням суспільного буття. З театром 

корифеїв пов’язана творчість Марії Заньковецької. Її прирівнювали до  

видатних актрис світу. 

 В  атмосфері фольклоризму, на  ґрунті народного життя формувалися 

літературно-естетичні та театральні погляди   І.  Карпенка-Карого. Дружина 

письменника Софія Тобілевич у спогадах стверджує, що його мати була 

першою вчителькою сина й заклала в душу Івана любов до свого народу, до 

його художньої творчості, до  тих мистецьких і  поетичних скарбів, які 

втілені в  його казках, піснях і  переказах. Вони викликали глибокі почуття, 

роздуми над тяжкою долею селянина, гордість за героїчні подвиги витязів-

козаків. Усе це вчило тонко відчувати й розуміти думки, настрої, прагнення, 

характер народу в цілому, отже, і задуматися над своїм життям. Так само 

виховувала мати й  інших дітей, створюючи тим самим у своїй родині світ 

благородства, пісенності, допитливості, мрійливості, взаєморозуміння. Тож 

не випадково з родини Тобілевичів вийшли ще й такі видатні діячі 
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української сцени, як Панас   Саксаганський, Микола Садовський, Марія 

Садовська (обидва молодший брат і  сестра обрали собі театральні 

псевдоніми Садовських, скориставшись дівочим прізвищем матері Євдокії 

Зінов’ївни, а  Панас — псевдонімом Саксаганський — на  честь містечка 

Саксагань, звідки мати була родом. Сергій Єфремов. Батько й мати мали 

сильні, красиві голоси, тому в  їх  домі часто звучала народна пісня, яка 

сприяла створенню атмосфери теплоти і взаєморозуміння.  

Карпенко-Карий — літературний і театральний псевдонім Івана 

Карповича Тобілевича. Народився І. Тобілевич 29 вересня 1845 р. в с. 

Арсенівці, колишнього Бобринського повіту на Херсонщині. Дитинство 

драматурга минуло за кріпацтва. Ще в  дитинстві Іван зацікавився 

театральним мистецтвом.  

Дві чудові, самовіддані жінки супроводжували Івана Карповича на його 

нелегкому шляху, ділили з ним щастя й гіркоту життя. Перше глибоке й 

незгасне кохання — Надія Карлівна Тарковська. Вона стала першою 

дружиною письменника 1871  року. Обоє були пристрасними театралами, 

шанувальниками Шевченкового слова. Зіграли головні ролі в  першій 

спільній сценічній роботі «Назар Стодоля», а  згодом нарекли своїх дітей 

улюбленими іменами — Галя й  Назар. А  іменем коханої дружини назвав 

хутір, закладений на землях поміщиків Тарковських. І  донині хутір Надія 

(Надежда, Надеждівка) є  історико-культурним заповідником. У першому 

шлюбі, крім Галі й Назара, народилися в  Тобілевичів Юрко та Орися. Але 

родинне щастя було недовгим. Навесні 1881 року від сухот помирає Надія 

Тарковська, а влітку 1882 р.— улюблена старша дочка Галя. Пережити горе, 

непоправні втрати допомогла Іванові Карповичу робота в  театрі, творче 

самозабуття. А ще — Софія Віталіївна Дітковська, яка в липні 1884 року 

стала його дружиною. 

Основою життя і  творчих здобутків Карпенка-Карого завжди була 

праця. На неї він ніколи не нарікав, хоч часом доводилося нелегко. У 

Новочеркаську працював ковалем-молотобійцем, потім — палітурником, на  

хуторі Надія — вправним, закоханим хліборобом. Любов до  землі в нього з 

діда-прадіда. Сергій Єфремов. Саме в косовицю та жнива Тобілевич брав 

відпустку й  вибирався в  села… Ціле літо Іван Карпович працював коло 

землі, як справжній робітник, ходив за  плугом, косив і  справляв усі роботи 

по  господарству — і  робив це не  як дилетант, а як звичайний хлібороб: 

косар з його був, наприклад, на вдивовижку навіть для сусідів-селян. 

 Батько його походив із старовинного зубожілого дворянського роду й 

працював прикажчиком поміщицького маєтку, а мати була простою 

селянкою. Освіту, до якої так тягнувся хлопець, довелося через матеріальну 

скруту обмежити чотирикласним училищем і з чотирнадцяти років заробляти 

на прожиття. Майже два десятиліття забрала в І. Тобілевича служба в різних 

канцеляріях — від писарчука до секретаря міського поліцейського 

управління. 

 Перебуваючи в Єлисаветграді (1865 — 1884), Тобілевич знайомиться з 

творами Руссо, Дідро, Вольтера, Герцена, з економічними трактатами Бокля, 
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Мілля, разом із своїм другом М. Кропивницьким читає західноєвропейських 

письменників, філософів, соціологів. Переведений трохи більш як на рік до 

Херсона, він познайомився з колишнім учасником Кирило-Мефодіївського 

товариства і товаришем Т. Шевченка Д. П. Пильчиковим, під впливом якого 

прочитав “багато корисних книжок з історії народів, з класичної літератури, 

серед якої Шекспір і Островський зайняли перше місце”.  

      1863р. у Бобринці на Єлисаветградщині утворився драматичний гурток, 

одним з найактивніших учасників якого був І. Тобілевич. Він грав різні ролі у 

п'єсах Котляревського, Квітки-Основ'яненка, Кухаренка, Гоголя, 

Островського. В єлисаветградському гуртку Тобілевич був і керівником, і 

режисером, і актором, беручи участь у створенні вистав за п'єсами 

Островського, Гоголя, Грибоєдова, Мольера, Шіллера.  

      Демократичні переконання Тобілевича закономірно привели його до 

участі в організації (разом з П. І. Михалевичем) таємного гуртка, на 

засіданнях якого вивчали праці М. Чернишевського, Ф. Лассаля, Д. Мілля, К. 

Маркса та Ф. Енгельса. З метою популяризації революційно-демократичної 

та народницької літератури у гуртку планувалось перекласти українською 

мовою ряд творів російської белетристики — Г. Успенського, Ф. 

Решетникова, Ф. Нефедова, М. Наумова, О. Левітова, М. Златовратського та 

ін., підготувати загальний нарис політичної економії за М. Чернишевським. 

У цій роботі найактивнішу участь брав Тобілевич.  

 Навесні 1887р. І. Карпенкові-Карому було дозволено повернутися на 

Україну, але ще до кінця 1888р. він перебував на хуторі “Надія” (тепер 

заповідник у Кіровоградській області) під гласним наглядом поліції 

(негласний нагляд було знято з нього 12 березня 1903р.). Діставши 

громадянські права, Карпенко-Карий приєднався до нової театральної трупи, 

створеної його братом П. Саксаганським, у якій до кінця життя працював 

активно й напружено як артист, режисер, драматург. У 1897р. він складає 

“Записку до з'їзду сценічних діячів”, де з болем пише про безправне 

становище українського театру, про цензурні та інші урядові утиски.   

  І. Карпенко-Карий помер після тяжкої хвороби 15 вересня 1907р. у 

Берліні, куди їздив на лікування; поховано його на хуторі “Надія”.  

2. Характеристика творчості письменника. 

До першого етапу літературної творчості Тобілевича належить 

оповідання “Новобранець” (написане 1881р., опубліковане1889р. під 

псевдонімом Гнат Карий). У ньому йдеться про тяжку долю селянської 

родини, яка з величезними зусиллями вибивається із злиднів і, здається, 

могла б уже зрештою досягнути якогось добробуту, коли б не втручання 

державної машини.  

     Наскільки щільно в житті Тобілевича поєднувалась творча й 

громадсько-політична діяльність, свідчить той факт, що й оповідання 

“Новобранець”, і першу свою драму “Бурлака” (“Чабан”, 1883) він подавав на 

обговорення нелегального гуртка. Завершувати “Бурлаку”, як і “Хто винен?” 

(“Безталанна”), драматургові довелось уже в Новочеркаську, куди його було 

вислано у травні 1884р. за участь у діяльності гуртка та за допомогу 
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політичним “злочинцям”. Щоб заробити на прожиття, піднаглядний 

Тобілевич працював підручним коваля, а згодом відкрив палітурну 

майстерню.  

      У 1886р. в Херсоні було видано перший “Збірник драматичних творів” І. 

Карпенка-Карого, до якого увійшли драми “Бондарівна” і “Хто винен?” та 

комедія “Розумний і дурень”, а в 1887р. опубліковано “Наймичку”. Але їх 

майже не купували, бо публіка не була привчена читати п'єси.  

      П'єси, створені Карпенком-Карим протягом майже п'ятнадцяти років, 

відбивають еволюцію явища, яке видозмінювалось буквально на очах 

драматурга — “глитайства”. Його персонажам — Михайлові Михайловичу 

(“Бурлака”), Окуню (“Розумний і дурень”, 1885), Цокулю (“Наймичка”, 

1885), Калитці (“Сто тисяч”, 1890), Пузиреві (“Хазяїн”, 1900) — притаманне 

не просто збільшення економічних масштабів їх діяльності, їх здирства, воно 

ще яскравіше виявляє їх людську дрібність, а то й нікчемність, духовну 

порожнечу. Дещо осторонь їх стоїть Мартин Боруля, який домагається 

дворянського звання. Сатиричне зерно комедії “Мартин Боруля” (1886) 

пов'язане вже не із засобами збагачення чи привласнення того, що належить 

іншим, а з прагненням сільської буржуазії до політично-правової рівності з 

дворянством.  

      Дві останні гіркі комедії — “Суєта” (1903) і “Житейське море” (1904; 

визначена автором як “протяг”, тобто продовження, “Суєти”) — драматург 

назвав “сценами”, наче визнаючи приналежність їх до європейської нової 

драми. Так, у “Суєті” відсутній головний герой, і п'єса являє ряд сцен, 

покликаних характеризувати спосіб життя й мислення заможного селянина та 

його дорослих дітей, які представляють різні соціальні шари суспільства 

(хлібороб, учитель, дрібні службовці).  

Написане Карпенком-Карим протягом 90-х рр. на сучасну тематику 

виявляє прагнення дати народові “пьесы серьезные, моральные, 

нравоисправительные, исторические”. З повчальною метою створена 

побутова комедія “Судженої конем не об'їдеш” (переробка з Еркмана-

Шатріана, 1892), в соціально-побутовій драмі “Батькова казка” (1892) також 

очевидна моралізаторська тенденція, підкреслена другою її назвою — “Гріх і 

покаяння”. Певним дидактизмом позначена драма “Понад Дніпром” (1897).  

      На матеріалі історичного минулого, осмислення якого, за переконанням І. 

Карпенка-Карого, покликане збагатити українську драматургію, написано 

п'єси “Бондарівна” (1884), “Паливода XVIII століття” (1893; підготовчим 

етапом було створення у 1884р. п'єси “З Івана пан, а з пана Іван”), “Чумаки” 

(1897), “Лиха іскра поле спалить і сама щезне” (1896), “Сава Чалий” (1899), 

“Гандзя” (1902).  

      Твори Карпенка-Карого “Лиха іскра поле спалить і сама щезне” (1896) та 

“Гандзя” (1902) були спробами на фольклорному матеріалі, присвяченому 

давньому минулому, вийти до філософських узагальнень про долю України й 

подати їх у цікавій сценічній формі.   
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Трагедії Карпенка-Карого “Сава Чалий”, так само створеній на основі 

народної історичної пісні, притаманні глибокий психологізм, точна й 

переконлива вмотивованість дій та вчинків героїв.  

      Драматургія І. Карпенка-Карого своєрідно підсумувала майже 

столітній розвиток української драматургії, піднявши її на новий рівень. 

Вражаючи тематичним і жанровим багатством, вона у своїй цілісності 

являє собою різноманітну картину життя України протягом століть. В 

художній розробці історичного чи фольклорного матеріалу далекого 

минулого досить відчутним є зв'язок з тогочасними життєвими 

проблемами. Твори Карпенка-Карого багатьма своїми елементами 

входять в ідейно-естетичний контекст нової європейської драми. 

І. Карпенко-Карий: 
створив власну художню романтизовану модель минулого України; 

писав твори в романтичному та реалістичному стилях; 

зробив спробу створити цілісний образ інтелігента; 

виявляв постійну увагу до суспільного життя; 

наділяв сільські п’єси життєвою правдою; 

відтворив героїку українського народу; 

оновив систему драматичних творів; 

дав перші зразки новітньої суспільної драми; 

створив свою жанрову палітру. 

3. Комедія «Хазяїн» - вершина творчості І. Тобілевича. 
Комедія "Хазяїн"  (1900) — вершина творчості І.Карпенка-Карого. 

Важливі суспільно-політичні та моральні проблеми, які були поставлені в 

комедії "Сто тисяч", знайшли своє подальше всебічне висвітлення в новій 

комедії "Хазяїн". В основі п'єси покладено реальні факти капіталістичної 

дійсності. Драматург показав хижацьке обличчя українського капіталіста — 

землевласника, як ненаситна жадоба до наживи перетворює його на моральну 

потвору. Зла сатира на чоловічу любов до стяжання без жодної іншої мети. 

"Стяжання для стяжання!" — так визначив свій задум сам автор. Викриттю 

цього "стяжання для стяжання" і підпорядковані всі художні засоби комедії. 

Через дії персонажів, їхні слова, вчинки, взаємини розкриваються характери 

героїв твору. Драматична дія сконцентрована на центральній постаті комедії. 

Сільська буржуазія, капіталісти-землевласники  стали об’єктом «злої 

сатири» в комедії «Хазяїн». У цій комедії І. Карпенко-Карий змалював 

«грандіозну по  своїм замислам й  по  майже бездоганнім обрамленні картину 

великого промисловця і глитая з селян з його могутніми впливами і  чисто 

селянською вдачею… Майстерна драматична техніка надає тій драмі велику 

сценічну вартість і  запевняє їй довговічність на  сцені. 

Перед тим, як подати п’єсу до цензури, Карпенко-Карий прочитав її  в 

колі артистичного товариства. Уважно слухала і  дочка Орися, адже їй  

доведеться в  комедії вперше зіграти роль Соні. Кожному виконавцю 

належить збагнути комедійну гостроту картин капіталістичної системи 

господарювання великого багатія-землевласника. Хижак Пузир не  гребує 

ніякими засобами наживи, не  знає меж у  своїх власницьких зазіханнях. Він 
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малокультурний, бездушний, жорстокий і  свавільний. Хижак навчає своїх 

управителів діяти шахрайськими засобами. Треба показати, як жадоба 

наживи тяжіє над всіма помислами і  вчинками тих, кого винесла на  

поверхню хвиля капіталістичного розвитку. Цей шахрай розуміє, що колесо 

капіталістичної машини крутиться і треба вміти проскочити крізь нього, щоб 

не роздушило. Кого ж протиставити цій темній, породженій капіталізмом 

силі? Інтелігенцію? Але ілюзії народницьких сподіванок розвіяла реально 

капіталістична дійсність. 

 У  комедії показано, як нещадна експлуатація призводить до  

загострення класових суперечностей, що виявляється спочатку в  протесті 

робітників проти поганого харчування, а  у  фіналі п’єси — і  в  їхньому 

стихійному бунті, для придушення якого Пузир вдався навіть по  допомогу 

до влади. Показуючи ці виступи сільськогосподарських робітників проти 

хазяїна-капіталіста, драматург правдиво відбив процес наростання 

революційного руху в українському селі напередодні 1905 року. 

Уже перші вистави «Хазяїна» на  початку 1901 року, в  яких, до  

речі, найвідповідальнішу роль Пузиря виконував сам автор, були 

сприйняті глядачами з великим захопленням. У листі до сина 

письменник писав: Я сам бачу, що це найкраща моя комедія…»  

Високо цінив цей твір І. Франко, який вбачав, що Карпенко-Карий у 

своїй комедії "Хазяїн" відтворив "грандіозну по своїм замислам і по майже 

бездоганнім обробленню картини великого промисловця і глитая з селян з 

його могутніми впливами і чисто селянською вдачею. Майстерна драматична 

техніка надає тій драмі велику сценічну вартість і запевняє їй довговічність 

на сцені". 

І справді, цей твір і понині не втратив свого великого пізнавального і 

виховного значення. Саме тому в репертуарі українського театру п'єса 

"Хазяїн" і сьогодні стоїть поряд з найкращими п'єсами драматургів всього 

світу. 

4. Ідейно-художній аналіз твору. 

Історична 

основа 

Становлення капіталізму на півдні України. Розшарування 

українського села. Поява в селах промисловців і глитаїв. 

Особисті спостереження за життям селян. Біля Курська 

Тобілевичу розказували пригоди з пам’ятником та з 

кожухом. 

Жанр  Соціально-сатирична комедія, в якій за допомогою 

драматичного відображення життя, що кардинально 

відрізняється від епічного й ліричного, створено неповторну 

модель дійсності. 

Тема  Показ людської любові, пристрасті до збагачення «без 

жодної іншої мети; стяжання для стяжання» 

Ідея  Нещадне викриття й засудження капіталістичних стосунків 

у селі, де все підпорядковане владі «чистоганів» 
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Проблематика  Морально-етичні проблеми: 

 добро і зло; 

 честь і совість; 

 кохання. 

Соціальні проблеми: 

 батьки і діти; 

 освіта і культура. 

Засоби 

сатиричного 

зображення 

Контрастне групування образів. 

Самохарактеристика. 

Ведення художніх деталей (халат, кожух). 

Мовна характеристика. 

Взаємохарактеристика. 

Композиція  

Експозиція  Розповідь Маюфеса про безмежні степи Пузиря, згадка 

Марії Іванівни про те, ким був її чоловік раніше, згадка 

Феногена по свого хазяїна. 

Зав’язка  Згада Пузиря взяти участь у прикритті банкрутства Петра 

Михайлова, наказ хазяїна «зробити бідність» у Мануйлівці, 

бажання Пузиря віддати Соню заміж за сина Чобота, 

небажання Пузиря знімати халат, від якого смердить. 

Розвиток дії Перші протести робітників, здійснення Пузирем задуманого 

шахрайства, спроба Соні одержати благословення на шлюб 

із Калиновичем, купівля нового халата, продаж його 

Золотницькому. 

Кульмінація  Викриття банкрутства Михайлова, загроза ув’язнення, 

рішення Соні стати дружиною Калиновича, розрив 

стосунків між Золотницьким і Пузирем, наростання 

невдоволення селян. 

Розв’язка  Одержання Пузирем звістки про бунт у Мануйлівці, приїзд 

урядника, загострення хвороби Пузиря. 

Система образів твору 

Терентій Гаврилович Пузир 

Про 

виховання і 

освіту  

«Чудні люди! Голодних годуй, хворих лічи, шкоди завадь… 

повигадують собі ярма на шию і носяться з ними…», 

«Котляревський мені без надобності. На степах у Гоголя він 

не бував» 

Життєві 

принципи  

«З усього користь витягать, хоч би й зубами прийшлось 

тягти» 

Моральне 

обличчя 

Для Пузиря поняття «хазяйнування» і поняття «честь, 

порядність, щирість, сумління» несумісні. 

Риси 

характеру  
 Хвороблива ощадливість. 

 Жадібність: «Я сорок літ недоїдав, недопивав, кровією 

моєю окипіла кожна копійка». Разом із дружиною вони 

«ніколи не знали, що можна, а чого не можна; аби бариш, то 

все можна». «Йшов за баришами наосліп, штурмом кришив 

направо і наліво, плював на все і знать не хотів людського 
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поговору… шукаю, де б більше купить землі, бо скільки б 

чоловік її не мав – все бракує». 

 Скупість до смішного. 

 Байдужість до громадських справ. 

 Безкультурний. 

Головна мета 

в житті 

Стяжання заради стяжання, без жодної іншої мети. 

Ставлення до 

рідних 

Готовий віддати Соню заміж за сина Чобота заради вигоди 

Особливості 

мови 

Невиразна мова неосвіченої людини; нерідко використовує 

грубі слова, фрази, які мають важливе смислове 

навантаження: «Яким родився, таким і умру» 

Інші образи  

Феноген Права рука хазяїна; обдурює Пузиря, краде; може піти на 

будь-яку підлість, вдається до наймерзотніших засобів: 

оббріхує Зозулю в злодійстві, чим штовхає чесного, 

вразливого юнака до самогубства; зводить наклеп на Курца 

і чабана Клима, обмовляє Ліхтаренка. 

Ліхтаренко Схожий на Феногена; відвертий цинік, злодій, мерзотник, у 

цьому плані показовим є діалог, де Феноген вигукує: «І де 

ти такий взявся?» Ліхтаренко резонно відповідає: «Хазяїн 

викохали» 

Злотницький, 

Соня, 

Калинович 

Не підтримують цинічних зазіхань Пузиря і його 

помічників, але нічого не роблять, щоб зупинити «хазяйське 

колесо». Їхній спротив виражається зверненням до совісті. 

В оцінці літературної критики 

«У своїй комедії «Хазяїн» І. Карпенко-Карий творив грандіозну за своїм 

замислом картину великого промисловця і глитая з селян з його могутніми 

впливами і чисто селянською вдачею». (І. Франко) 

«Обнести такий широкий горизонт, заселити його таким множеством жвавих 

людських типів міг тільки першорядний поетичний талант і великий 

обсерватор людського життя». (І. Франко) 

«Карпенко-Карий не тільки збагатив скарбницю української драматургії…, а 

й вказав своїм наступникам перспективні шляхи розвитку цього складного 

літературного роду». (П. Хропко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


