Цікаві факти
Іван Тобілевич, 1867 р.

Іван Тобілевич у ролі
Назара у виставі
"Назар Стодоля" за
драмою Тараса Шев-

Українська акторкаТарковська Надія Карлівна
(1852-1882) , перша дружина Івана КарпенкаКарого (Тобілевича), сестра Олександра Карловича Тарковського, тітка
Арсенія Олександровича
Тарковського, внучата
тітка Андрія Арсенійовича Тарковського.

Тобілевич Софія Віталіївна українська акторка, друга дружина
І. Карпенка-Карого,
племінниця Зиґмунта
Сераковського (одного
з лідерів
польського
повстання
1863-го),
«Сцена – мій кумир,
театр – священний
храм для мене», так говорив драматург.

Мати драматурга була кріпачкою-покоївкою у панів
Золотницьких, аж поки її не покохав прикажчик Карпо
Тобілевич і не викупив з кріпацтва. Її дітьми були,
окрім Івана, Микола Садовський, Панас Саксаганський,
Марія Садовська-Барілотті - ціла плеяда корифеїв
українського театру.
У 14 років Івана Тобілевича батьки забрали з гімназії і
віддали працювати до канцелярії в Єлисаветграді.
Атмосфера чиновництва (карти, горілка, хабарі) так
гнітюче подіяла на хлопця, що той незабаром втік
додому, пройшовши пішки 50 верст.
Все життя драматург товаришував з Марком
Кропивницьким. Вони разом були на чиновницькій
службі, пізніше разом організували драматичний гурток
і створили театр корифеїв. Кропивницький
учив
Тобілевича грати на скрипці. Коли у 1883 р. до
Єлисаветграда прибула трупа М. Старицького, вони
почали активно співпрацювати на сцені: КарпенкоКарий грав у п'єсах Кропивницького, а той - у п'єсах
Тобілевича.
Іван Карпович, як і вся сім'я Тобілевичів, дуже любив
Шевченка. Коли з ініціативи Марка Кропивницького
було організовано аматорський гурток, однією з перших
вистав була п'єса Шевченка «Назар Стодоля», де Іван
Тобілевич грав Назара, його дружина Софія Тобілевич Галю. На честь великого поета своїм дітям він дав імена
героїв п'єси - Назар і Галя, а другу дочку назвав Ориною
- іменем героїні з поеми «Невольник».
Карпенко-Карий сідав писати п'єсу, тільки повністю
«виносивши» її в голові. Але коли вже сідав
(здебільшого вночі), то писав «запоєм», не помічаючи
нічого навколо.

Смертельна хвороба передчасно звела Івана Тобілевича
в могилу. Помер він 15 вересня 1907 р. в Берліні, згодом
тіло великого драматурга було перевезено до України та
поховано на кладовищі поблизу рідного хутора на
Кіровоградщині.
Драматург залишив нам твори, що продовжують жити і
після смерті автора. З них наступні покоління складають
уявлення про письменника, його думки, силу таланту,
визначають його місце в розвитку культури нашого
народу. Творчість Івана Карповича Карпенка-Карого
підсумувала майже 100-річний розвиток української
драматургії, піднявши її на новий рівень.

Біографічні дані
29 вересня
1845 р.

з 1859 р.

народився Іван Карпович Тобілевич в с. Арсенівка поблизу Єлисаветграда. Народився в родині зубожілого дрібного шляхтича К.
А.Тобілевича гербу Трживдар,
управителя поміщицького маєтку.
(псевдонім «Карпенко-Карий» поєднує в собі ім’я батька та улюбленого літературного персонажа Гната Карого —героя п’єси Т. Шевченка «Назар Стодоля»).
Навчався в Бобринецькому повітовому училищі, працював писарчуком станового пристава в містечку
Мала Виска, пізніше — канцеляристом міської управи.

1864 р.

Перебував на службі в повітовому
суді.

1865 р.

Переїхав до Єлисаветграда, де працював столоначальником повітового поліцейського управління, брав
участь у аматорських виставах
О.Тарковського, публікував літературно-критичні статті, став членом
нелегального
народовольського
гуртка Опанаса Михалевича.
Одружився з Надією Карлівною
Тарковською, тіткою єлисаветградського поета й журналіста Арсенія
Тарковського (її внучатий племінник — відомий російський кінорежисер Андрій Тарковський). Як
посаг отримав родинний хутір Тарковських. Надія Карлівна народила
йому 7 дітей.

1870 р.

1881 р.

Втратив дружину Надію, наступного року померла дочка Галина.

1883 р.

В альманасі «Рада» надрукував
оповідання «Новобранець», підписане псевдонімом Гнат Карий. За
неблагонадійність був звільнений із
посади секретаря поліції. Вступив
до театральної трупи
М.Старицького.
Одружився з Софією Дітковською,
хористкою трупи М.Старицького.

1883 р.
1884 р.

Заарештований і засланий до Новочеркаська. Працював ковалем,
пізніше відкрив палітурну майстерню. У засланні написав свою першу
драму «Чабан» («Бурлака»), а також п'єси «Бондарівна», «Розумний
і дурень», «Наймичка»,
«Безталанна».

1886–1887
рр.

1886р.

1887 р.

1888 р.

1890 р.

1899 р.
1900–1904
рр.
1906 р.

Опублікував п'єси
«Бондарівна», «Розумний і дурень», «Наймичка»,
«Безталанна», «Мартин
Боруля».
У Херсоні вийшов перший
«Збірник драматичних творів»
І.Карпенка-Карого.
Отримавши дозвіл на звільнення, повернувся з дружиною Софією в Україну й оселився на
хуторі, названому на честь першої дружини, Надії (у Єлисаветградському повіті). Нині хутір є
історико-культурним заповідником.
З І.Карпенка-Карого зняли гласний нагляд. Він вступив до
трупи свого брата Миколи Садовського, пізніше — до трупи
іншого брата — Панаса Саксаганського
Вступив до товариства українських артистів, написав комедію «Сто тисяч».
Написав історичну трагедію
«Сава Чалий», присвячену подіям гайдамаччини 18 століття.
Створив власну трупу, написав
п'єси «Хазяїн», «Суєта»,
«Житейське море».
Захворів, залишив сцену й виїхав на лікування до Берліна. 15
вересня 1907 року КарпенкоКарий помер після тяжкої хвороби у Берліні, куди їздив на
лікування; поховано його на
хуторі Надія.

.

Хата І. Карпенка-Карого на хуторі Надія,
фото 1959 р.

Ювілейна монета НБУ присвячена
Івану Карпенко-Карому

Карпенко-Карий на
поштовій марці 1995 р.

