
Число 2 
ц. 45 к. 



Київ :;: 
Квітень 



СЯЙВО 



МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ. 

Великодного ранку. 
Приев. М. Аяексгеву. 

Я ліг у спокійній певности, що мене 
збудять великодні дзвони. Але я помилився. 
Бо скоро я прокинувся—ніби виринув з якоїсь 
темної печери, де так затишно було лежати, 
на ясне повітря,—то почув якісь чудні згуг 
ки. Власне дзвони теж гули, але було щось 
і друге. І те друге—це я знав—мене збуди¬ 
ло, я його чув ще в-вісні. 

Що то було? 
Тяглась хвилястою ниткою повна рос-

пачу мелодія, то зривалась до висот, ніби 
здіймаючи руки прокльону до Бога, то опу¬ 
скаючись в глибину незрозумілої, невтиши¬ 
мої туги. І це все так не гармоніювало з 
ясним ранком, з білими стінами і мережкою 
рухливих тіней на їх, з золотими зайчиками 
на стелі, з запахом фіялок, поставлених чи¬ 
єюсь рукою на мій стіл, з радісним, світлим 
великодним передзвоном, з моїм настроєм, 
нарешті... 

Бо я, затративши всі оюиттеві іллюзії, 
надії, не міг забуть, не міг одректись, од 
іллюзій містичних, і я вірив, що Великдень 
мусить буть великим днем, я вірив, що на 
Великдень сонце грає, як ніколи, я вірив, 
що я ще зможу не вірить. І та пісня... 

Вона кликала до того, чого не вернуть 
ніколи, вона звала до того світла, що згасло 
навік, вона хотіла розбудить те, що спить не¬ 
пробудним сном. І як ключ гарячої крови, 
вривалась у ту пісню нотка тужливого прок¬ 
льону, що—я знав це—тим більший, чим з 
ніжніщого серця пливе... Я боявся, що пісня 
проклинає іменно те, чому я радів. Може со-
яшний світ, може передзвін, може день свя¬ 
та, може... чи я знав, що? 

Дивне було те, що я все більше розу¬ 
мів пісню, все глибше тужив разом з нею, 
разом зривався вгору—ах, не з радістю^ а з 
прокльонами!—опускався вниз не з заспо¬ 
коєнням, а з приборканими крилами. Дивне 

було, що мені не подобався далекий перед¬ 
звін і веселші голос за стіною: „Христос 
Воскрес"... 

І в уяві малювалась неясна, чудна, див¬ 
но-гарна і разом тяжка картина. Це було 
щось з далеких часів, коли вірили в Грізно¬ 
го Бога, коли тремтіли перед ним, але бува¬ 
ли герої, що насмілювались і йому супере¬ 
чить. Ціла юрба стояла—а по-над нею, над 
хвилями простягнених рук скелею стояв 
Пророк, невмолимо- прекрасний, сміливий і 
ясний. Він щось говорив—говорив, що наста¬ 
нуть часи горя й нещастя, що народ буде 
тонуть у грісі, але йому не було жаль на¬ 
рода. Він його проклинав... 

І з другого боку ішов Другий Пророк— 
і лив круг себе цілющу мову, кротку, ти" 
ху,—але в їй чувся передзвін великодний. 

Я не знав, за ким мені йти, кому м е Ш 

вірить, прокльон і любов боролись у грУДЯ*' 
а пісня дзвеніла все більшим плачем надір" 
ваної дущі... Ах, так, більше, більше!.. 

І раптом згуки обірвались... Я виглянув 
У вікно. Старий з сивою бородою жид стояв 
і ждав грошей за свою гру. Невже ця бідна» 
обшарпана фіґура таїла в собі дух Пророка-
Мені вже здалась ця думка смішною, бо день 
з його „тверезим" розумом, життя з його 
„здоровымъ смысломъ" наклало вже на ме¬ 
не свою руку. 

Одначе я вийшов і радісно привітав му-
зику з святом*., хоч воно було тільки мої • 
Я дякував за його музику, він посміхнув^ 
мило і знов заграв. Ну, що ж, то був зВ ^ 
чайний танець і навіть одна струна °У 
трошки розстроєна... . 

Але ввесь день крізь веселі велякод^ 
дзвони, брязкіт чарок, співи друзів» в ? м_ 
лись мені в душу гарячим червоним сТРУ 
ком тужливі одгуки пісні.... 



О. ОЛЕСЬ. 

Вона як тінь... як мармор біла.— 
В ній ледве льешься біла кров,— 
Червону кров взяла любов, 
Взяла і випила із тіла. — 
Вона іде як привид біла. 

Цвіте троянда, червоніє.! 
Вона до неї підійшла, 
Себе за віщось прокляла 
І знов іде і знов біліє. 
Та. ще троянда червоніє... 

Весна і ніч... і хтось шаліє, 
І хтось шепоче ніоісно так.— 
Вона стоїть, цвіте, як мак— 
Як мак від ласки червоніє... 
Троянда... привидом біліє. 

МИКОЛА ВОРОНИЙ. 

Фата-Моргана. 
МАДРІҐАЛИ. 

На втіху вам 
В акордах дам 

Я вірш химерний, кучерявий, 
Хоч знаю сам, 
Що сим рядкам 

Судив ся усміх ваш лукавий.. 

Навію чар, 
Як той Ронсар 

Або вигадливий Марші, 
І скину з хмар 
Волосожар 

До ніг укоханій богині! 

Але свій пал 
Я, мов кгндоюал, 

Здероюу тремтячою рукою,— 
І мадрігал, 
Як чемний гал, 

Замкну музичною строфою. 

Люба панно, дайте руку... 
Перед нами царство мрій, 
Царство соняшних надій, 
Фарб і образів і згуку!.. 
Люба панно, дайте руку. 

Тихо... Ви спустили вії, 
Ваше серденько тремтить... 
Тихо... мить, ще'тільки мить— 
І засяють ясні мрії! 
Тихо... Ви спустили вії. 

Воэюе мій! які фантоми!:. 
Подивіть ся навкруги: 
Замки з баштами, луги 
феї, лицарі і гноми... 
Вооюе мій! які фантоми... 

Я—ваш паж, ви—королівна! 
Але Meotcu нами мур... 



Хто я? Бідний трубадур, 
Ви красуня богорівна; 
Я—ваш паж, ви—королівна! 

Я співаю про кахання,— 
/ всміхають ся мені 
Ваші очі чарівні... 
О, хвилини раювання! 
Я співаю про кахання... 

Ось насунулись примари: 
Фея добра, фея зла... 
Фея зла перемогла? 
Не до пари, не до пари!.. 
Ось насунулись примари... 

Струни лютні—віщі струни, 
Сипте іскри золоті! 
Грайте пориви святі! 
Залунайте мов перуни, 
Струни лютні—віщі струни! 

Перемога! Зникли тіні. 
Нас у соняшний простір 
Лехким подихом зефір 
Підхопив на хвилі сині... 
Перемога! Зникли тіні. 

Але що се? Де ми, де ми? 
Співи, танці, вільний рух... 
Я не пате, а світлий дух; • 
Ви... у сяйві діадеми!.. 
Але що се? Де ми, де ми?.. 

II. 

Ви цариця прозорих як марево фей, 
Ви Моргана прекрасна; 

А я ельф, білий ельф, я мов усміх лілей 
Мов та мрія неясна. ' 

Ми, гойдаючись, линемо в лехкгм танки 
До незнаному краю; 

# з проміння сплітаю мереонщ тонку 
І ваш стан обвиваю. 

Я співаю вам пісню, співаю без слів, 
Ніби тільки зітхання, 

Ніби шепіт душі я вкладаю в той спів 
Неземного кохання. 

Я так ніоісно дивлюсь на богиню мою, 
На красуню Моргану... 

Я за вами лечу, я ваш образ ловлю 
І в тім образі тану... 

III. 
Сховала все холодна тьма. 

Ніч темна, як могила. 
Се що? чи замок... чи тюрма?.. 
Холодна ніч... Холодна тьма 

Все тайною покрила. 

Я—астролог... столітній дід, 
Кудлатий, з бородою... 

Я весь поморщив ся і зблід... 
Я білий дід, старезний дід,— 

З душею молодою. 

На вемсі в замку я сиоісу 
З наказу злої сили; 

Вночі на зорях ворожу 
Або, замислений, cuotcy 

Над книгами Сівіли. 

Мені спотворила життя 
Злочинна чарівниця; 

Але я маю пречуття, 
Що верне всю красу (нсиття 

Мені одна зірниця. 

І я натхненні думи шлю 
До зоряного грона, 

Де- стёэюу зіроньку мою... 
Я мгою Плеяди думи шлю, 

Де сяє Альціона! 

Вже близько слушний час». Летить 
Хвилина урочиста. 

Я дію чари... Fiat! Мить... 
І ось зірвала ся... летить 

Зірниця nvoMiHUcma! 



Упала в замок чарівний, 
Розсипалась огнями... 

Все зникло... Знрв я молодий. 
А ви?.. О, фатум чарівний!.. 

Зірниця стала вами. 

IV. 
Дгнь-дгнь, дгнь-дінь... дзвенять дзвінки,— 

Пасеть ся череда. 
Щебечуть весело пташки... 

Виблискує вода... 

На оболоні край ставка 
Пастушка і пастух; 

В його руці її рука, 
У грудях спер ся дух. 

Вони пливуть на крилах мрій. 
Прекрасні, люлоді, 

Вони на хмарці золотій 
Відбились у воді. 

Се-ж я і ви, се-ж ви і я 
В екстазі чарівнім! 

Вітають неба і земля 
Нас.усміхом своїм!.. 

Дінь-дінь... Пасеть ся череда.. 
Цвіринькають пташки... 

Пастух, пастушка молода.... 
І сонце і квитки... 

У. 
Рожеве проміння на краплях роси 

Бриллянтами грав; 
Міняють ся тони, кольори краси— 

І сяйво згасає... 

Тіні фантастичні, 
Образі величні 

Гублять ся в тумані сонної землі; 
Але миготіння 
Ясного проміння 

Мріяти ся буде в сумеркбвій млі. 

Так, моя кохана, 
І фата-моргана, 

Що промиготіла в чепурних рядках, 
В памяти затреть ся, 
Але знов озветься 

Образом кохання у дівочих снах. 

ГРЕЦЬКО ЧУПРИША. 

Роздвоєння. 
Душно. Жарко, Лоб мокріє. 
Став частішим серця стук. 
Як в горнилі душу грів 
Нестерпуча мука мук. 
Грають* мають смертні крила; 
Никне радісна мета; 
Ясно мариться могила 
І таємна ніч свята;— 

Ніч палкого перетвору 
J роздвоєння краси;— 
Швидче ж, нічко, вгору, вгору 
Дух од тіла однеси! 
Вся в огні душа зів'яне 
Під ворожий злісний сміх-
Серце битись перестане, 
Вкрив очі смертний гріх. 



Все забуду, всё забуду, 
Все в повітрі потушу; 
Тут оману і облуду 
Разом з тілом залишу. 
Світлі, чисті ідеали 
Передам я небесам; 

Все ою, чим мене обсипали, 
Одмести я хочу сам. 
Радо мріється люгила 
І таємна ніч свята. 
Слабне, никне давня сила 
Сяє зіркою мета. 

ІВАН ФРАНКО. 

Притча про двох рабів. 
Присвячую Ользі Альбранд. 

Один могутній царь • богато мав рабів, 
На двох із них упав його великий гнів; 
Від служби їх як стій відкликать він 

велів. 

По справедливости, чи лиш через помилку 
Він не вагаючись ані малую хвильку 
В далекий край обох заслать велів у 

зсилку. 

До зсилки гірський був прилучений наказ: 
„Украю тім живіть як кождий хоче 

з вас, 
А царь покличе вас в йому догідний час." 

То перший з тих рабів тій зсилцг рад 
не рад 

Розжився в краю тім, поставив дім 
на лад, 

Хазяйство там придбав і сад і виноград. 

А другий, що себе невинним почував, 
Про царський той наказ докладно мір¬ 

кував, 
І в краю тім себе у наймити наняв. 

Зароблене складав не тратячи нічого, 
А як зарібку-вже зложилось доситьмного, 
Золотаря собі він напитав старого. 

„0 майстре; ось тобі за труд твій 
червінець! 

Ось десять ще па відомий мені кінець:^ 
Із них зроби мені ти золотий вінець. 

„Твоєї, сину мій, догадуюсь біди,--
Промовив золотарь.—„Три місЩ1 nojf^(' 
По діло рук моїх тоді здоров npuuctu. 

Три місяці пройшли. До майстра ра 
прийшов. 

„Вінець готов."—Вагу в порядку тн 

знайшов. 
„Гаразд! В потреби день прийду по нього 

знов/ 

За роком рік минав. Про засланих рабів 
Згадавши, царь обох покликати велів, 
І шле гонця, щоб їх обох назад привів. 

Гонцевг тому дав такий твердий наказ: 
, „Тих засланих обох поклич вертать 

ураз, 
І під конвоєм їх сюди веди сейчас." 

До першого раба прийшов отой гонець-
„Здоров був! Висилці твоїй прийшов 

••'•,- к о н е ц ь , 
І кличе царь тебе у царський свій дворець. 



Змішався раб. „Мене? Не в ласці я в 
царя. 

Не відаю, що царь зо мною наміря, 
Та ще боюсь, що він мені не довіря." 

„Пусті твої слова"—гонець йому відрік— 
„Твердий царів наказ, а ти служебний 

чоловік, 
Під вартою підеш сейчас, аби не втік." 

\ „Помилуй!" — скрикнув раб. „До царсь¬ 
кого двора 

Мені вертать тепер не можна й не 
пора, 

Бо тут надбав я гурт усякого добра." 

„Тут дім у мене свій і сад і виноград. 
Царського наказу послухати я рад, 
Дай тільки час мені з тим всим зро¬ 

бити лад!" 

„Не мооюна, друже мій! Слова царя 
грізні,— 

Відрік гонець.—Як би тебе я в чужині 
Лишив тепер, то буть без голови мені." 

А другий раб, наказ провідавши царя, 
В мить до знайомого побіг золотаря 
Ще як лиш ранняя заблиснула зоря. 

„Добрий день майстре! Вудь з тобою 
ласка неба! 

Веде мене в твій дім стара моя по¬ 
треба: 

Того, що в тебе я лийте, мені сьогодня 
треба." 

Одерэюавши вінець, він з майстром по¬ 
прощався, 

І з хлібодавцями своїми розщипався, 
І царському гонцю на зустріч сам по¬ 

дався. 

Зустрів його в nie шляху. „Вудь здорові 
Я знаю, що ти йдеш по мене. Я готов." 
І не вагаючись з гонцем ураз пішов. 

Оттак оба вони в путь рушили в ночи: 
Один сумуючи, кленучи й плачучи, 
А другий золотий вінець при собі несучи. 

Прийшли перед царя із виразом тревоги. 
Раб перший кинувся як стій цареві в 

ноги. 
„О царю, твій гонець жорстокий був і 

строгий! 

„Не дав мені добро набутеє продать, 
Не дав свій дім і сад віддать, чи про¬ 

мінять, 
Не дав для тебе дар достойний там 

придбать." 

А другий раб стояв, ні слова не сказав, 
А потім до царя зблизивсь, поклін віддав, 
І золотий вінець до ніг його поклав. 

„Від твойого слуги отеє тобі привіт! 
А ось тобі у дар моєї праці плід 
Для сина твойого! Пануйте з роду в 

рід." 

До першого рік царь: „Ти сердишся? 
Чому? 

Гонець мій те зробив, що я велів йому. 
Твій злочин ясний нам. Ведіть його в 

тюрму!" 

Другому мовив царь: - „В нелегкій пробі 
тій 

Простояв вірно ти. Отак і далі стій 
І будеш від тепер друг і дорадник мій." 

На шляху життєвім ми всі в такім 
засланню, 

Життя проводимо в борні, дбанню й ста-
ронню. 

Хто з пас готов вертать по божому 
візваню? 



Сотворіння жінки. 
(Японська легенда). 

У почині Сотворитель із нічого сотворив 
всю нашу землю. Кинув її в безконечний про¬ 
стір світа, поміж рій лямпад небесних, щоб 
велике золотее її сонце огрівало і щоб місяць 
білолиций світив їй у темну ніч... 

І як часто так буває, що зі всіх дітей 
одну кохає найщирійше рідний батько,—то і 
землю .Сотворитель над усе своє творіння по¬ 
кохав ї дуже часто виявляв їй свою ласку... 
Як перлини білосніжний чистий цвіт він дав 
лілеям. Воду річки спокійної вдарив скіпет-
тром величнім, щоб лотоси короною зацвіли 
в ній в одну мить. Газелів швидконогих, ніж¬ 
них сотворив він, велетенських слонів, гордих 
і величніх левів, тігрів прудких і- перістих. 
Цілі зграї пташок всяких розповсюдив над 
землею, щоб удячний гимн співали вони сво-
му житедавцю... 

Так творив все Сотворитель, що-раз біль¬ 
ше, їцо-раз краще І, як той местець великий, 
що бажає усе житя вкласти в свій утвір ко¬ 
ханий,—всю потугу і всю волю він напружив 
і диханням святим своїм божественним со¬ 
творив землі владику, сотворив її пана, со¬ 
творив він „чоловіка"... 

лові™*!! Щ а С М б е з к о н е т а е дано в уділ чо-
ловшу, бо великий Сотворитель над усі тво¬ 
ріння покохав його одного. 

ті як Тш>£Ш^ І ВСЄ без змійи бУЛ0 в сві-ті, як в почині Сотворитель встановив... 
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тигра, взяв вій і бундачн1с - g£FoZ 

лісного оленя невимовну красу взяв він, хо¬ 
лод криги, колірів веселки ріжніх і дощів 
осінніх сльози—усміх зірки ранішньої, пато¬ 
ки солодкість, взяв і горіч полину.—взяв він 
голуба вражливість, чарівний спів соловей¬ 
ка—і змішав все сотворитель й сотворив 
він... „жінку" гарну в подарунок чоловіку... 

О чудесний подарунок неба доброго!.. В 
палкі обійми взяв ту жінку чоловік і... почав 
нове життя і дознавсь нового щастя якого не 
"знав він перше... 

Але ледви-що минуло вісім днів, як таку 
скаргу став до неба посилати пан природи— 
чоловік: 

„На-що й по-що ти, о Боже, дав міні ту 
жінку?.. З нею жити в світі сто раз гірше, 
ніж самому... Та істота вередлива, завжди в 
мене чогось хоче... А вгодити їй не легко, 
бо чоч зроблю що для неї, то ніяк не до впо¬ 
доби: то щоб зірку з неба зняв їй,—вона хоче, 
то щоб сонце серед ночі, а вдень місяць щоб 
світили... Рве і топче квіти пишні... Огнем 
пече й одночасно вона кров мою морозить та 
істота горда, заздра й... божевільна"... 

Вислухав це Сотворитель і забрав од 
нього жінку. 

Але ледви-що минуло вісім днів, як таку 
прозьбу став до неба посилати пан природи: _ 

»Оддай, оддай, Сотворитель, ти міні її 
назад, бо до неї моє серце чогось рветься і 
за нею дуже тужить. Я без неї як та квітка 
ізів'яну... Вночі спати я не можу... Моя память 
надсилає все мені згадки приємні тих роско-
шів невимовних, що вона колись давала по¬ 
цілунками своїми, солодкими пестощами, зо¬ 
ром ока чудового і чарівним своїм співом... 
Сотворитель, віддай жінку, бо без неї я за¬ 
гину!".. 

І знов вволив Сотворитель його волю... 
Але ледви-що минуло других вісім днів, 
як знову скаргу таку слав до неба чоловік 
той: 

»Забери її від мене, Сотворитель, забе¬ 
ри!.. Бо багато більше лиха аніж щастя дає 
юні тая жінка... Забери!.." 

Тоді в.перший раз наморщив чоло своє 
Сотворитель і розгніваний так мовив: 



„Геть від мене ти, невдячний чоловіче 
вередливий!.. Роби собі, як сам знаєш, як 
сам відаєш, чини, щоб життя із жінкою при¬ 
носило тобі щастя... Що до мене, то на скар¬ 
ги твої вічні і безглузді, я не дам тобі nq-
ради, бо без жінки один жити ти не можеш, 

а як жінка є у тебе, ти на життя нарікаєш... 
І в задумі схилив чоло, міркуючи, чоло¬ 

вік і спитав себе він згодом: 
„Чи то щастя, чи нещастя—тая жінка?.. 

З нею жити дуже трудно, а без неї... немож¬ 
ливо"... 

Переклав М. Якимовецький. 

СIIІ1Р1ТДОН ЧЕРЕАСЕНКО. 

Йосип Федькович. 
(З нагоди 25-літніх роковин смерти). 

Високо-трагична постать в історії укра¬ 
їнського відродження по той бік кордону. 
Син ополяченого шляхтича з претензією на 
аристократизм, Адальберта Федьковича-Гор-
динського, Йосип Юрій вже підлітком мусив 
кинути рідний Сторонець-Путилів і шукати 
долі по світах. Бурхливий 1848 рік розбив 
кайдани кріпацтва, збудив до національного 
життя два з половиною миліони хлопського 
народу Галичини й Буковини і одночасно 
тяжким ударом упав на голову мандатора 
Гординського, зруйнувавши його добробут. 
Небагато виніс з дому молодий Йосип, навіть 
вищої освіти не здобув він через скасування 
панщини. Все багатство його, ціни якому то¬ 
ді ще він не здатний був скласти,—це ча¬ 
рівні картини рідної Гуцульщпни, її гучні, 
повні високої поезії пісні й казки сестри Ма¬ 
рійки, що па все життя збереглись у серці 
юнака. Працюючи, як практикант, в одного 
з інженерів у Молдаві, Йосип зазнайомився 
з художником і поетом Роткелем, що мав на 
молодого буковинця величезний вплив і що 
перший розбудив у пім його поетичний хист. 
Але перші поетичні спроби національно-не¬ 
свідомого поета вилились мовою німецькою 
якою размовляв він з своїм новим учителем 
і знання якої допомогло йому одчинити две¬ 

рі в храм Музи через близьке знайомство 
з німецькими поетами. 

Переїхавши до Чернівців, він вступив 
добровольцем до військової служби, брав 
участь у походах в Італію, а потім, піЬля не¬ 
дуги, залишив військо. Перебуваючи офіце 
ром у Чернівцях, познайомився з Кободіян-
ським і Горбалем, і ця зустріч зробила в ду¬ 
ші поета справжній переворот. То були ча 
си, коли в закордонній Україні голосно ллг-
нав віщий спів великого Кобзаря України 
російської, коли там під впливом Шевченка 
Квітки, Куліша, Марка Вовчка над мевтво 
тою потворного Церковно-російсько-польсько" 
го макаронизму брала гору жива, завше сві 
жа, прекрасна народня мова—це невичетт 
не джерело поезії, музикальности вивачн 
ти. Федьковичеві одкрився новий світ р • 
що бреніли в душі його й не знаходилЛи' 
слову, ринули бурхливим потоком, і я 
нали по всій Україні, як голос віщого К 
збуджуючи до національного життя зао ' 
Першу збірку творів поета з у с т р і н у т о ^ 
з великим ентузіазмом, його називали 6VKO 
винським Кобзарем і ставили потит ттт 
ка. Крім поезій, Федькович S f ^ -
дания і в них показує себе не аби « Z r 
майстром. и " и ш ш 



Повернувшись із Італії, поет оселяється 
в ріднім селі, й не кидаючи письменства, стає 
до громадської діяльності^ він був і війтом, 
і членом „сервітутового процесу", і шкіль¬ 
ним інспектором. Але з цього-ж таки часу 

починається й підупад його творчости. Ста¬ 
влячись сумлінно до виконання громадських 
обовязків своїх, Федькович не міг уже ціл¬ 
ком віддатись поезії, і дзвінка кобза його по¬ 
троху занедбувалась. Це був другий етап 
творчої діяльности поета, що закінчився у 
Львові, куди його року 1872-го покликано 
було за редактора видань „Просвіти" і пере-' 
кладчиком п'єс для театру „Руська Бесіда". 
Три роки, що прожив Федькович у Львові, 

ганебною плямою лягли на сучасних поетові 
громадян. Він прагнув єднання з цвітом то¬ 
дішнього громадянства українського й потра¬ 
пив до гурту якихось експлуататорів, що ро¬ 
били з його хистом усякі неможливі ексие-

ріменти: виконуючи умови контрак¬ 
ту з „Просвітою", Федькович му¬ 
сив на певні терміни писати певну 
кількість популяризацій; приятелі 
примушували його перекладати 
Кальдерона, Шекспіра, писати по¬ 
пуляризації з історії, природознав¬ 
ства, гігієни, писати про виховання 
дітей, книжки морального змісту 
і т. д., і т. д. Така „діяльність 
письменницька" хоч кого здолала-б 
виснажити, і Федьковича знесиле¬ 
ного, ошуканого в найкращих його 
почуттях, опановує зневір'я, розча¬ 
рування; він кидає Львів, охоло¬ 
нувши до тих, до кого ще недавно 
прагнув. Приятелі, що до того під¬ 
носили його Ідо небес, тепер ви¬ 
ливають на нього відра помий і бруд¬ 
них, паскудних, ціничних пльоток 
і інсінуацій. Останні дванадцять 
років (помер р. 1888-го), щ 0 п р°д 
жив Федькович у Чернівцях, бу 
вже його повільним угасанням 
самотности й забутті. 

Навіть з найкращих п о Є ^ И 

Федьковича видно, наскільки нео -
гаті його, поетичні засоби: ні вито 
чених переживань, ні блискучи 
образів, ні досконалої техніки в р-
ша—нічого цього не знайдеш У 
поезіях соловія. Буковини. Вон 
прості, безпретензійні, як народ 
пісня, але у великій мірі перенят^ 
тим щирим, чистим чуттям та без¬ 
посередністю, без яких немає прав¬ 

дивої поезії. А головне—в поезіях Федько¬ 
вича дужим джерелом б'є народній дух, який 
робить їх так схожими на народні пісні, 
що з дитинства бреніли в дупїі поета. В 
часи, коли ще дужими були заклики ли¬ 
шити ганебне нарічча брудного хлопа и 
перейти до тієї штучної неможливої мови, 
яку вироблено було „вченими" проводи¬ 
рями тодішнього інтелігентного суспільства, 
Федьковичева Муза, «що- заспівала хлопською 



мовою, була справді з'явищем надзвичайним 
і викликала велику бурю—зачарування, за¬ 
хоплення з одного боку й незадоволення з 
другого. Та поет, раз збуджений до творчо-
сти, не хотів, не міг, не повинен був замовк¬ 
нути. Мов живі встають перед очима з його 
творів краса рідної йому Гуцульщини, ща¬ 
стя, горе, соціальні кривди рідного йому на¬ 
роду, глибоко патріотичні почування самого 
поета та переняті мелодійною тугою його 
власні болі. Звичайно, мова мовиться тільки 
про перший, найкращий період його твор-
чости, коли ні гуркіт барабану, ні військові 
походи й усякі муштри не змогли заглушиг 
ти чарівних мелодій натхненого жовніра з 
його високолюдськими, глибокогуманними ду¬ 
мами. Ось „Рекрут" при виконанні своїх „ви¬ 
соких" обовязків. 

Стояв-же він на шельваху 
В цісарськім дворі, 
Вмивався він, втирався він, 
Як гусь на воді: 
Вмивався він та сльозами— 
Ніхто йго не чув, 
Схилився він на багнеті, 
На хвильку заснув, 

та ба-шть рідну сторононьку й рідну неньку, 
що рада-б „листок написать", та „насипали 
на рученьки сирої землі". Поет з особливою 
любоізію вкладає в .уста казарменого раба 
згадки про неньку, бо у самого в нього з до¬ 
рогим образом сполучено багато радістних і 
сумних переживань. Ось ціла тяжка драма 
в кількох рядках: це—„Дезертир", що пише 
листа, опанований пекучими думами: 

„Ой, ненечка старенькая 
Мі пише в одно, 

Що там зіма тяженькая, 
А їй студено; 

Нема, нема її кому 
Врубати дрівець, 

Бо їй синок, один в дому,— 
Цісарський стрілець. 

І схопився, як поломінь, 

Полетів, як птак, 
А вітер з ним не йде в догін, 

Бо годі 'му так; 
Бо він летить до матінки 

Старої домів, 
Дрівець її врубатоньки, 

Би хатку нагрів. 
Сам жовнір, потім офіцер, Федькович 

своїми співами виносить тяжкий осуд мілі¬ 
таризмові, й глибоко відчуваючи безмірне ли¬ 
хо од нього для людства, кидає в очі не¬ 
натлому богові війни такий апофеоз її: 

Не видиш, милий брате,—он-де на підлозі, 
Де кров мерлому з груди капле в дві дорозі, 
Сидять діточок двоє, видко, сиротині, 
Головков б'ють до лави, аж ослони сині. 

А далі знов тая-ж невтішна мати з смертель¬ 
ною роспукою в серці й виразом нелюдської 
муки на виду („Трупарня"). 

Прекрасні поезії Федьковича й на инші 
теми, а надто співані на МОЇИВИ народніх 
пісспь. За них можна простити йому цілком 
його пізніші бездарні переспіви Шевченка й 
безглузді крикливі, патріотичні „стихи" на 
кшталт російського—„Громъ победы разда¬ 
вайся". 

Що до прозових творів Федьковича, а 
саме—його оповідань з народнього життя, то 
досить буде навести про них думку такого 
майстра цього роду творчости, як російський 
письменник Тургенев. „Тут,—виносить своє 
вражіння славетний романист,—тільки й б'єть¬ 
ся джерело живої води, а решта—або мана 
або- труп" (решта—це галицька „обще-рус¬ 
ская" творчість). 

Заслуга великого „буковинського соло-
вія" для земляків була подібною до заслуги 
нашого незабутнього Кобзаря. То як же за¬ 
ради неї не забути всього того, щ 0 потім ут~ 
ворив вів, збочивши з свого правдивого шля 
ху, заплутавшись у нетрях ідейних CVITP 
речностей і поринувши навіть у темряві мі 
стіцизму!.. тим паче, що величезна частина 
провини цієї лягає на д у щ у сучасного пое 
тові громадянства. т с " 



Писанки. 
Вимирав ще одна галузь народнього 

мистецтва, зникає в житті нашого народу ста¬ 
родавній звичай готувати великодні писанки, 
і тілько де не де їх доводиться зустрічати. 

Вишукувати причини їх зменшення не 
доводиться,—занадто їх багато, але найголов-
нійші з них—це дорожнеча яєць, байдуже 
відношення до старовинних звичаїв і тяжкі 
умови життя селян взагалі. Чи вернеться ко¬ 
ли небудь оцей звичай знову у всій своїй 
красі—невідомо, одно тілько безперечно вірно, 
що та єдність, що помітно в писанках з старо¬ 
винними архаїчними орнаментами та знаками, 
буде знищена; і писанки, ці вічно свіжі орна¬ 
ментації народнього духа, такого значіння, 
яке мали, не матимуть. 

тя с т і л Г ш Г С а ¥ ° П0 собі м е Р т в е Д ^ жит-
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зберігся звичай дарувать на Великдень яйця, 
стверджує давність його (звичая). 

Але здається найбільшу ролю відограло 
яйце, як сімвол, для слав'ян, а особливо для 
слав'ян України, при чому цей звичай перей¬ 
нято не од христіянських, а од язичеських 
народів ще до Р. Хр. 

Цю думку висловлює Fr. Sträneca, по-
кликаючись на те, що слав'яне з особливою 
пошаною ставились до курей, Dr Wankel дає 
більш певні докази, що звичай перейнято сла-
в'янами України од язичників, подаючи порів¬ 
нюючу тобличку орнаментів знайдених при 
роскопках і орнаментів писанок. 

Німецькі дослідувачі Сена, Вундерлин, 
Кольбе стверджують, що писанки були в язич¬ 
ників сімволами весняного сонця. 

Пов. К. В. Болсуновсышй зауважує, що 



христіянство довго боролось з язичеськими 
звичаями вживати крашанки; в Західній Єв¬ 
ропі духовенство встигло таки знищити цей 
звичай, а наше духовенство визнало зручним 

приєднати цей звичай до Великодних Свят, 
от чому він і зберігся аж до наших днів. 

На підставі цих данних можна сказати, 
що звичай цей перейшовши од язичества до 
христіянства, - знайшов більш відповідний 
грунт у слав'ян на Вкраїні. 

Правдивість цього стверджують такі дан-
ні, як знайдені д. Уваровим глиняні яйця 
при роскопці в 80-х роках Криушанської мо¬ 
гили, такі ж яйця знайдено в 1908 р. при 
роскопціі на Полтавщині д. Хвойко, полив'¬ 
яні яйця з дірочкою на одному кінці, певне 

для настромлювання на палички, знайдено на 
Фроловській горі, с Білогородці та инч міс¬ 
цевостях. Істнуючі ж на писанках малюнки: 
трикутники, знаки барана, спиралі, триквет-

руми, сонце, сорокаклинці, сорокакутник, 
сорок гілок *)—є ознакою то всяких ритуалі в,' 
то образами, то священними числами. 

Із віруваннів, що мають звязок із зви¬ 
чаєм вживання писанок, найбільш цікаві слі¬ 
дуючі: ламання шкаралупи, зберігання писа¬ 
нок і „проводи". Шкаралупу ламають, щоб 
відьма не набрала роси та не засушила уко¬ 
лами писанки тії людини, яку наглядить. По¬ 
ламану шкаралупу зберігають для підкурю¬ 
вання хворої людини, підсипають до харчів 
курім, щоб краще неслися. Писанки зберіга¬ 
ють цілий рік, бо вірять, що вони приносять 
в хату щастя, і самі не псуються, бо свячені, 
а також бережуть як зразок для росписуваи-
ня в майбутнім році. 

„Проводи" виявляються в тому, що в так 
звану родительску суботу після Великодня 

родичі йдуть на кладовище і кладуть кра¬ 
шанки, паску на могили. 

Звичаї ці зберігаються і додержуються 
селянами не тілько в тих міоцевосцях, на які 
показують колекціонери,—а д у ж е поппшені 
не тілько в нас на Вкраїні, а й у великого 
сіян. В багатьох випадках доводиться зустт/ 
чати, що проводи впоряжають з обідом Сам 
назва „проводи" мимоволі наводить нас 
думку, що народ наш ще глибоко вірить в w 
що померші навіщають свою рідню і Ля ' 
були нарікання св. Августина на ' м а т і Г ^ л 
носила харч на могилу покійного 

Найбільш важною д л я нас стороною « 
писанках являється їх орнаментація, що по-

*) Вживання числа сорок селяие пояснюють то 
сорокаденним постом, то сорока мучениками і Г ™ 



казуе на той ступінь художнього смаку на¬ 
шого народу. 

Для того, щоб найкраще з'ясувати ор¬ 
намент і його значіння істнує цілий ряд кла¬ 

сифікацій. Приведу найбільш характерні з них. 
Проф. М. Ф. Сумцов поділяє орнаменти 

писанок: на геометричні, рослинні, зоологичні, 
антропологичні та побутові, К. В. Болсуновсь-
кии визнає найбільш відповідним згрупувати 
писанки по тим назвам, що їм надано од селян.*) 
Окрім цього не зайвим, було б, коли б поді¬ 
лити характер орнаментів писанок: на істо¬ 
ричний, що показувало б на те, що це сполу¬ 
чено з старовинними утворами народнього 
Духа, або, щ о такі форми позичені в инчих 
народів.,_на самобутню-типовий, Що є и щ а д адя м і с ц е в о г о с т и л ю > 
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рокаклинці" *) зустрічаються на кулепо¬ 
дібних скифських ківшах, що мають чи¬ 
сло дуже близьке до сорока на півкулі, 
зірочки, що йдуть паралельно од носика яй-

ця-писанки аналогичні подібним поплутаним 
зірочкам скифських чаш. Плетенки, ялинки, 
христи, зірки візантійські й*) і т. п. дуясе 
схожі як до теперешніх річей, так і до тих, 
що були тисячу літ тому.' 

З тих же писанок, що найбільш харак¬ 
терні для українського стилю, великий інте¬ 
рес мають писанки з рослинним орнаментом. 
Останній поділяється на самостійний—непози¬ 
чений і загальний з фарбовим орнаментом 
посуду, шитва, різьби і т. п. Особливо ж ба¬ 

гата ораментація колекцій квітка* 
ми, листям, квітками з листям і по¬ 
декуди корінням („сорокопут"). ДУ-
же часто зустрічається „рояса^, 
„теліпан«, „гвоздика" „фіялка", 
вишневий, дубовий і оріховии лист 
з деякими варіяціями. З орнамен¬ 
тів спільних з орнаментом инчих 
річей цікаві ялинки з закручиними 
кінчиками, що трапляються на гон¬ 
чарськім посуді; рожі червоні ду¬ 
же наближаються до натурально¬ 
го рисунка і являються прикрасою 
дерев'яного посуду; „миті рукави" 
запозичені як це видно з назви, 

було зрібл^Гс^бГпон2Г ! Л°С В О Ї Г3*"- Мною 
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*) »Сорокаклинці" мають трекутнивів 48. 
„клинці"-24. 

'**) Присутність гречеськвго орнаменту дуже 
легко помітити не тілько з окола по окремих части¬ 
нах, и й по розміщенню на стьожці чи крузі. 



„квітки" взяті з ситцю і т. д., але запо¬ 
зичання зустрічається порівнюючи дуже 
рідко. 

Самостійности орнамента сприяє особ¬ 
лива сферичність яйця. 

Із орнаментів випадкових більш 
цікаві побутові, зоологичні та ан-
тропологичні. „Сороки", „півники", 
„чоловік" і др. виконані з архаїчною 
постановкою, але в них помітно ту 
руку, що готова стилізувати не 
тілько рослипне царство; а й жанр, 
пейзаж і инч. 

Але писанки з характерним 
і сильним орнаментом в останні 
часи з'являються тілько де не де. 
Замість їх в великій кількосте 
з'являються дерев'яні, воскові і 
особливо так звані скорописанки 
гипсові. Останні инколи схожі як 
по тону фарб так і по рисункові, тілько в 
них орнамент шаблоновий не продуманий. 

Але як в писанках так і в скорописан-
ках в бїльшости випадків переважним тоном 
з'являється червоний, а що ж стосується спо¬ 
лучення инчих тонів, то при багатій фан-

тазїі колориста писарки можна одмітить, що 
часто зустрічається група жовтого, черво¬ 
ного та зеленого тону. Окрім цих, так би мо¬ 
вити, ґрунтовних тонів трапляється од 2 до 

4-х тонів на одній писанці. 
Та яка б ни була колекція 

писанок чи знимків з них, втішно 
нам бачити те багатство художніх 
здатностей, які виявляв наш про¬ 
стий народ, чи в різьбярстві чи в 
вишивках, чи в. полив'янім посуді. 

Треба, було любити це діло, 
дорожити ним, а _в душі носити 
великий дар художника, щоб так 
охоче сидіти цілими днями над 
виготовленням писанок. Добрі були 
ті люде, що так старанно, так 
дбайливо працювали над великими 
сімволами початку духового життя; 
добрі були люде, що зуміли оці¬ 

нити їх працю; померли ті і другі і звичай 
став замирать. Умирає ще одна славна га¬ 
лузь народнього мистецтва, тухне світло ве¬ 
ликих начал загально—людського мистецтва, 
забувається джерело добрих поривів чутли¬ 
вого художника народа. 

Микола Валуйко. 

ІВАН СТЕШЕИКО. 

З історії Української драми XIX віку. 
Грицько Квітка. 

Сучасником Котляревського і письмен¬ 
ником, дуже до нього подібним, був Гр. Квіт¬ 
ка. Обидва вони відбивали в своїй творчості 
типичні українські риси: мрійну думливість 
та жур і юмористичний напрям. 

Квітка, по формі своєї творчости, пові¬ 

стяр; але чималу увагу звернув також на 
драму. Цікавила його більше комедія Біль 
шість драматичних творів написав вінпоросій-
ському, чисто-українськими п'єсами являють¬ 
ся „Сватання на 1 ончарівці« та „ЩираЛгобов«, 
переробка його повісті того ж наймення. 



Але не можна минути й російської його 
подвійної п'єси „Шельменко", бо головний її 
герой-українець, що й говорить теж по-своє¬ 
му. Звернемось до першої її частини, зовсім 
по сюжету самостійног, що має назву „Шель-
менко-писарь«. Видано її 1831 року. Скла¬ 
дається вона з 3 дій, названо її комедією. 

В першій дії п'єси, що вся відбувається 
в Великороси', являється перед нами, в лан¬ 
цюгах, рекрут Микита, якого не по правді 
хоче віддати в москалі писарь-Шельменко. 
Цей має на меті загарбати все добро у його 
матері, яку хоче взяти до себе. Шельменко 
умовля його звати себе в Присутствії не Ми¬ 
китою Михайловим,. а Никифором Міняйло-
вом, але вязень одмовляється. 

Потім Щ-ко виходить. Приходить сюди 
мати Микити і умовляється з сином, що 
вона піде роскривати брехні писаря до само¬ 
го губернатора. Приходять—Трофимич-голова 
і Чаркодуев-повітчик, що в змові з Шельмен-
ком; надходить і останний. Умовляються, що 
Чаркодуев зробить у Присутствії потрібну 
підчистку, а потім всі запьють могоричем. 

У другій дії Трофимич і Шельменко 
піячуть у трахтирі, грають в дамки, і Ш-ко 
росказуе свого карну життєписе як він за 
шахрайство мусив тікати з України. Надхо¬ 
дить Чаркодуев, росказує, що підчистку зроб¬ 
лено, і з компанією могоричить. 

В Дії третій, мати Микити, Степанида, 
пише в Присутствії супліку до губернатора. 
Сюда ж являються Шельменко з Трофимичом 
Побачивши Степаниду, ПІ-ко хоче її прогна-
Ia' S ? V ° ? a НЄ н а ш к<№а, але секретарь 
Г о н П ^ Г Г Ь С Я - ПРИХОДИТЬ ^ернатор; 
ГвизГляГьЬСЯа £ £ ° « К Р ™ . Мики-

«іь, а писаря віддають в москалі. 
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Такою ж безживністю і недоробленостю 
відзначаються й инші фігури твору. Всі во¬ 
ни тільки говорять, та й то не типично. Ха¬ 
рактерів не показано ніяких. Єдиним виєм-
ком є Шельменко, і тільки через нього мож¬ 
на говорити про цей твір, як про літера¬ 
турний. 

Образ Ш-ка представлено досить жваво. 
Навіть по тих даних його вдачі, що вияв¬ 
ляються тільки в розмовах, можна вияснити 
її собі і од малюнка її одержати естетичну 
насолоду. 

Так і встає перед тобою образ цього 
шахрая, чванька, шкодливого і полохливого, 
що, очевидячки, ні в якому становищі не по¬ 
чує себе погано. 

Через цей образ варто говорити і про 
всю п'єсу, де він єдина окраса. Слаба лі¬ 
тературно, що може вона дати і в спеціаль¬ 
но-драматичному смислі? Коли б автор зумів 
розвинути дію з Шельменком, то все ж таки 
вона б могла щось дати. 

В ній насамперед є головна ознака ко¬ 
медії; встрявання героя в смішне становище; 
впадання в яму, вириту для другого. Влуч¬ 
но підібрано для цього і товаришів героя, що 
помагають комічній вині та покуті. 

Сам комічний образ Шельменка, з його 
оманливим дбанням про матір рекрута, умо¬ 
влянням цього прийдешніми принадами; з 
показанням церковно-славянської псевдо-уче-
ності Ш-ка; з пошиванням себе у пани; уда¬ 
ванням дурника перед губернатором,—весь 
цей комічний образ—підвалина для великого 
сміху. Але прояви його—тільки незвязаш 
кільця невиробленої дії. 

Завязка п'єси в оманній вдачі рекрута і 
в наказі йому прозиватись иншою фамілією. 
Для цього робиться й підчистка Чаркодує-
вим, розкриття якої є розвязка п'єси. Але 
між завязкою та розвязкою п'єси дії ніякої 
немає. Все робиться цілком механично. І це 
видко особливо тоді, коли викинути для спро¬ 
би другу дію. Вона взагалі зовсім зайва, бо 
про що росказується в ній? Про шячення 
трьох шахраїв. А що зостанеться після ви¬ 
кидання? Тільки вмовляння Шельменком 
Микити та розкриття омани в третій дії-

Яка ріжнипд, нпр, між даною п'єсою та 
„Ревізором", де Городничий—весь час веде 
невтомну дію одуріння псевдо-ревізору і nie-



ля нього. Одно слово, автор не зумів скори¬ 
статись прекрасним матеріалом і дати дра¬ 
матичний, чи просто літературний твір з жи¬ 
вими образами побуту і душевних пережи-
ваинів. бдиний цінний образ Щельменка п'єси 
не рятує, тим паче, що на ньому не видко 
потрібної старанности обробки. 

Важливу ролю грає цей добродій і в 
другій п'єсі Квітки. „НІельменко-деншик", 
(1840 р.). Там бачимо його на війсковій служ¬ 
бі, яко помічника капитанові в романичній 
справі. Цей марить про руку і гроші пан¬ 
ни ПІпаківни, а викрасти її помага кашта¬ 
нові власне Шельменко, 
одурюючи батька молодої 
Шпака. Зміст п'єси, роз¬ 
битої на 5 дій, такий. 
Капитан Скворцов велить 
Ш-ві передати Шпаківні 
листа. Ше-ко дума обро¬ 
бити своє діло через по¬ 
коївку Мотрю, залицяю¬ 
чись до неї і знажуючи 
її своїм „шляхетством". 

Але його заходи ла¬ 
ма пан Шпак, якому Мот-
ря у всьому признається. 
Тоді Ш-ко дурить Шпака: 
каже, що хоч він жадав 
передати панночці листа, 
але йому жалко було ошу¬ 
кувати Шпака... Тому-то 
він готовий останньому 
навіть помогти проти ка¬ 
питана: обіця, що почує про крадіжку Шпа-
ківни, кахикнути Шпакові, який мусить 
гуляти поблизу. А листа він все-таки про¬ 
сить прочитати при жінці панночці Прісі для 
навчення. 

В другій дії Пріся виходить па заба-
чення до капитана. Ш-ко навча їх тікати. 
Це підслухує Шпачина; сердиться па Шель-
менка; але він, дурячи її, кахика і ц и м у м о в . 
ним гаслом виклика Шпака. Ш-ко викручу¬ 
ється перед ним, кажучи, що Шпачиха пе¬ 
решкодила їм. Шпак вірить йому, одсила 
жінку, а з Ш-ком умовляється оманою оже¬ 
нити капитана на дочці свого ворога Тпрунь-
кевича. 

В третій дії пан Опецьковський свата 
Шпаківну за свого родича, Лопуцьковського, 

але Шпаківка одмовля йому: Вліта Шпачиха 
і росказує, що капитан уже закохався в неї» 
бо цілував їй руку і прохав тікати з ним. 
Тоді Шпак рішучо неволить дочку іти за¬ 
між за Лопуцьковського і признача на вечір 
заручини. 

В четвертій дії Шпаківна прогулюється 
з подругою Евжені в останнє по садку. Ви¬ 
ходить Скворцов з благаннями тікати з ним... 
Тут же надходить Шпак, бачить Ш-ка і не¬ 
ясні тіні других. Здійма бучу. Ш-ко заспо¬ 
коює його, що то капитан з Тпрунькевичів-
ною. Шпак радий помститись над своїм сусі¬ 

дом і навіть благословля, 
"під виглядом осоружної 
для нього пари, свою 
дочку. 

В п'ятій дії все ви¬ 
ясняється, і Шпак про¬ 
щає молодих, а Ш-ка ро¬ 
бить управителем, чого 
той і добивався. 

Такий зміст ції цЯ-
тиактної п'єси. Більший 
простір її, в порівнянні 
з попередньою, давав пов¬ 
ну змогу талановитому 
авторові виявити свій 
мальовничий дар. На пре¬ 
великий жаль, письмен¬ 
ник скористувався своїм 
хистом як і раніше, на¬ 
віть ще в менчій мірі 
Од п'єси віє надзвичай¬ 

ним нудом і навіть образ Щ-Ка, обмальова¬ 
ний далеко гірше, вражіння не поліпшує 
Причина дуже проста. 

На протязі пяти дій тут накинуто цілі 
гори літературного балласту, або віє страш¬ 
ною порожнявою словороскидання. 

Найголовніша річ літературного TBODV -
образи, о стільки тут численні, о скільки й 
перозроблені або ледве намальовані 

Капитана не обмальовано зовсім — 
якась деревяна постать. ' ц е 

Шпака неймовірно представлено іДІОТОм-
в тім же тоні і його ж ш к а . - ц е ф і " ^ 
ком нежив., що т,ЛЬКИ викидав Zm^m 
слів. 

Шпака не можна відзначити від Опець-
ковського. Жінку останнього від ІДпачи-



хи. Шпаківку від її подруги—Евжені. А всі 
разом—якісь слововержні автомати, без фарб, 
руху, смислу. Про Лопуцьковського, Мотрю, 
нема що й говорити. Одно слово, в загально¬ 
літературному смислі, п'єса не заслуговує ува¬ 
ги. І навіть Ш-ко, на якому держиться твір, 
змальовано дуже блідо. 

Теж саме треба сказати про твір і з 
спеціально-драматичпого боку. Хто являється 
комичним героєм твору? Хоч в заголовку й 
поставлено Ш-ка, але героєм є Шпак. Він 
стає в комичне становище і, задумавши оду¬ 
рити других, попада у яму сам. Але говори¬ 
ти про якусь його дію годі: її справля за 
нього Шель-ко. Та й то ця дія проти Тпрунь-
кевича виплива якось раптово,—тілько в 2-му 
акті. 

Через те неясно, де в п'єсі починається 
і в чому міститься завязка? Коли в замірі 
помсти Шпака (2 дія), то на що здався пер¬ 
ший акт? 

Коли ж завязку бачити в небажанні 
Шпака одружити дочку з Скворцовим, то 
справа з викраданням Шпаківни не склада 
жадної комедії, бо для Ш-ка, винуватця кра¬ 
діжки, і для капитана вона кінчається влучно. 

Значить, комизм повинен купчитись бі¬ 
ля Шпака, але останній бере в ньому участь 
занадто малу. Все відбувається через кавер¬ 
зу Ш-ка, тому ця п'єса є типична п'єса ін-
тріги і всю її збудовано на випадковостях. 

її зшито білими нитками. Випадково за¬ 
стає шпак Шел-ка; випадково підслуха його 
шпачнха; випадково застає знов Шпак Шл-ка 

а б Г Г Г а і о ^ ~ ВСЄ ВШШДіг0В0' 
нпП:3 * ~ Ж Ї Ї Й Ж 
н а Р Щ ^ Г Т да»«их, цілком покладається 
свою ДОЧКІ Л а г о с л о в ля> не пізнаючи ніби, 

б е з к р ! ? * £ * ? ти ЄН0Г0' ненотРібного,-нпР, 
політику ОДЖО к а ' Опецьковського про 
виненої ДІЇ в п-е

Ш.ЯКОЇ А1йсної, повільно роз-
сподіваних вщіалКіпЄМа>~~а Є т і л ь к и р я д н е " 
нлутуєтьоя Иіел-L V ЯШ1Х б Р е х ш ш и в и " 
таном панночки п. і "Є в и к Р а д а 3 к а т ш " 
власне й наймення Z Ж' Я К у в е д е Ш е л - К 0 ' 
на переважно шГЛ°пГЄ 3 а С Л ^ В ° -
на, яко одбпваїшя ітт У °М у ЧИСТ0 е ш ч " 
та кяттитякя Г І Г М 11аск°к™ Шпака 
та капитана, з яких кожей бажає від нього 

свого. П'єса нагадує швидче ряд шарад, які 
розвязує Шсл-ко, але з силою нудних по¬ 
дробиць, що одержуються від пустих вчин¬ 
ків дієвих манекенів і їх суєсловій. Жаль 
було заходів на таку п'єсу! 

Трохи кращий твір п'єса Квітки „Сва¬ 
тання- на Гончарівці", що вийшла з друку 
1830 року. Вона трьохактна. 

В першій дії" росказується про те, як 
багатий харьківський обиватель, Кандзюба, 
висватує для свого ідіота-сина, Стецька,— 
дочку теж обивателів—Уляиу. Згоджується 
на цей шлюб власне мати її Одарка, бо бать¬ 
ко, Прокіп, непросипенний пьяниця, людина 
без волі й значіння. 

Про свій присуд мати каже дочці, але 
дочка сперечається, бо любить крепака Олек¬ 
сія. На факт його крепацтва вказує мати, і 
тоді Уляна згодна покоритись. Але прихо¬ 
дить Олексій, довідується про все, вплива на 
Уляну, і ця готова вже з Стецьком не дру¬ 
житись. 

У другій дії Олексій стріва свого дядь-
ка-москаля Скорика, одкрива з Уляною все 
своє горе і.той обіця йому помогти, а поки 
що мусить іти сватом за Стецька до батьків 
Уляни,—це він пообіцяв, і слова не може 
зламати. Олексій стрівається потім з Стець¬ 
ком, посила його по горілку для Прокопа, а 
сам лишається з Уляною. Тут надходить 
Одарка і сумирно умовля його забути Уля¬ 
ну, бо за нього, як за крепака, мати її не 
оддасть. 

Олексій з од чаєм все це прийма до 
уваги. 

В третій дії відбувається сватання Уля¬ 
ни. Приходять старости—Скорик з Тимошем. 
Приходить Стецько, Олексій, якого Одарка 
одначе не проганяє. Коли доходить діло до 
подання рушників та хусток, то намовлена 
Уляна не хоче давати хустки Стецькові, а 
п дає Олексієві. Одарка дуже сердиться. Ско¬ 
рик її заспокоює і нагрожує повернути в ко¬ 
няку. Одарка нишкне, але каже, що глибоко 
в серце запала їй худоба Кандзюби. Тоді 
Скорик ворожить, щоб вигнати з її серця 
тих мешканців, і заспокоєна Одарка згоджу¬ 
ється на шлюб Олексія з її дочкою. 

П'єса має вигляд оперетки і в цьому 
смислі цілком долучається до творів катего¬ 
рії „Нат. Полтавки". Близька ця п'єса до 



останьої і по становищу дії. І там і тут го¬ 
ловна річ в любові, на перешкоді якій стоїть 
принада і влада матерьяльного добробуту 
та соціальної рівности. Становище Упяни 
гірш від Наталчиного тому, що її коханець 
крепак і для неї, значить, в дійсному смислі 
нерівня. Через те елемент-драматичний му¬ 
сив у п'єсі виявитись виразніше. Чи так же 
воно сталось? Аналізуючи персонажі п'єси, 
виносиш краще вражіння про літературну її 
вартість, ніж про инші драматичні твори 
Квітки Тут є ознаки дійсного змалювання і 
дійсно живі особи, хоча, правда, і не розро¬ 
блені пильно. До живих образів треба безпе¬ 
речно прилучити москаля Скорика. якого 
змальовано цілком етнографично. Правдопо¬ 
дібні риси дано в значній мірі і Одарці енер¬ 
гійній і разом з тим чулій жінці. Не без де¬ 
якої вірносте вийшов і ледачий Прокіп, зов¬ 
сім схожий із Гоголевським Романом. 

•утрірований, але теж можливий дурень 
Стецько.... Досить влучно змальовано і Олек¬ 
сія, з різними переживаннями ображеної його 
душі. З рисами дійсносте змальовано навіть 
найслабший образ Уляни. Одно слово, літе¬ 
ратурний матеріал хоч і розроблено не бли¬ 
скуче, але його б стало, коли б'автор хтів і 
міг справді утворити з нього драму. 

Але хто носитель драми в ..Сватанні", 
яке, мимо опереточно!" форми, є драма в ті¬ 
сному смислі слова? 

Виразного носителя драматичних пере¬ 
живань в п'єсі нема. Нема її ні в Уляни, ні 
в Олексія, не зважаючи на їх драматичне 
становище! І Уляна і Олексій згодні долі по¬ 
коритись. Олексій цілком епічна фигура, схо¬ 
жа з Наталчиним Петром. Уляна тільки на¬ 
тяк на „Наталку", од якої одрізняеться ціл¬ 
ковитою спочатку слух'яністго матері. Вона 
теж епічна фигура. В душах обох коханців 
автор показує тільки бліді воґники піднесен¬ 
ня які одначе зараз же гаснуть, бо внішня 
дія переходить до РУК Скорика. А ті герої, 
про яких не скажем, де головний, і за яких 
діють другі, хиба можуть назватися драма¬ 
тичними особами? Справжнім носителем дії 
ніби являється Одарка. Вона ухвалює шлюб 
дочки з Стецьком; вона приголомшує її про¬ 
тести; вона умовля, а потім і грима на Олек¬ 
сія. Вона навіть пережива хвилювання з при¬ 
воду боротьби межи дочкою, Олексієм та 

Стецьком> але все це відбувається не досить 
виразно. Вона сливе не стражда, тому не є 
драматичного героїнею в тісному смислі сло¬ 
ва; вона не впада і в комичне становище, хоч 
і одурена Скориком, тому не єсть і комичною 
героїнею. 

Вона дів просто, рішучо, це б то зовсім 
епічно. І протидія Скорика, що ведеться в 
п'єсі за лаштуками, деякий натяк на дра¬ 
матичність дає тільки в останній дії, коли 
Одарка бачить, що її ніби дурять. Але все 
кінчається щасливо, і драматична іскра Одар-
ки гасне. Тому-то, данна п'єса є тільки діало¬ 
гічне оповідання цілком, звичайно, епічної 
вдачі. Опереточна ж його форма з довгими 
співами, зовсім неприродною з'явою, очевид¬ 
но, шкодить п'єсі навіть в такій епічній її 
формі. 

Крім повної недраматичности, п'єса має 
велику хибу стілько ж літературної, скільки 
й спеціально-драматичної вдачі; а власне не-
психологічнисть, не мотивованість вчинків. 

Неясне, нпр, становище Скорика: то він 
мусить держати чесне слово, виступаючи за 
Стецька, то лама його, одверто виступаючи 
за Олексія. 

Непослідовною малюється і вдача Уля¬ 
ни в переляку перед ворожінням Скорика 
До таких меж забобонність її не могла вже 
дійти, щоб всі раніші рахунки на багацтво 
Стецька і згадку про крепацтво Олексія забути 

Героїні комедій Гоголя та Котлярев¬ 
ського в смислі недоймання чарам москаля 
більш правдоподібні. Взагалі ж, цей кінець 
п'єси через ворожіння, є типичне deus ех 
machina, і означа слабість твору Нама 
лювати раптову зміну настрою Одарки автгт 
не міг і через те ввів новий фактор забобо¬ 
нів, що вузол сталих переконань Одатжи ПР 
рерізав гостро й рішучо, але на шкоду п'єсТ 

Через те, допускаючи навіть, що носиі 
телем драматичної дц являється в п'єсі П т т 
ка , -яка просватала свою Д 0 Ч к у з а * " » £ 
Стецька, яка пережива різні НЙТ™» АУРН0ГО 

Олексія та ненавистью до волі мо»»» 
щ о ця П боротьба кінчилась ' н е * ^ " • 

Чому ж ця п'єса ставите« • 
с„? Дяку,»«, очевидно, обр™ с С Т я к Х 
, його утр.рованостю, ма« в собі^оГкомТ 
„у, хоч і вельми грубого, ,исто IZILn. 



Треба визнати, що для його характеристики 
автор підібрав дійсні риси з народньої поезії, 
але один образ, та ще з ознаками примітив-
ности комизму, слабого взагалі твору не рятує. 

Останній драматичний твір Квітки, „Щи¬ 
ра любов",, перероблена з повісти і надру¬ 
кована вперше у „Южнорусскому сборнику« 
Метлинського 1848 р. 

В ній одначе одна особа, офіцер, балака 
по російському. 

П'єса пятиактна; діється справа в кінці 
18 в. в Харькові. 

В першій дії, дочка обивателя Таранця, 
Галочка, не пуска до себе в хату приказно¬ 
го Пятаковського, що за подібне її поводжен¬ 
ня і піднесений гарбуз шле на Таранця до¬ 
нос про його ніби чаклування. Таранця аре-

Г н ? Г и і Т т Г - Г а л я росказуе офіцеру 3°-
ршу, який її та и вона його кохає, 
nrt * д р у г Ш ^ ї Зорін І Галя виявляють 
™7п Г К ° Х а Н Н Я - Ha^0ÄHTb Пятаковський, 
Г п З Р арештовУ*>ть за брехливий до¬ 
нос^ приходить і визволений Зоріним Тара-

ж и т и с ь ? ^ ^ ' 3 ° Р І Н пІ)ОПОНУе Г а * оДРУ-
пй з а к л ю й ^ Т а Не х о т е ' б0 його через Z"ZZcZTT; ^вона згодна 
теж п і д т р и м у є К ' А 0 Д И Т Ь ТараНЄЦЬ * Добути від дяГкаТо«?* 3 ° Р Ш ВИЇЗДИТЬ' Щ ° б 

з обивателько^ Д03В0ЛЬН0Г0 -^ста на шлюб 
В четвертій тгії т« 

одружити п з ким • просить батька 
сумний батько Z2T°4*° ЩИЇт 3орІна; 
Миколою. **«ить п з робітником своїм 

в пятій ДІЇ г„тга . 
приїхавши, застає г Г ° Р Я уМИра" 3 о р І Н ' бачить, що Воня 'ц ЯР« смерті і з жахом 

Пя п'оо заміжня. 
"fl песа вюажяо 

дитинпостю розробки С-В06Ю звеРхнаївністю, 
чим всякий літепаЗ' Х ПОДае з р а з о к т о г о ' 
драма, не повинна^РНВЙ Тв ір ' а т и м п а ч е 

ри п'єси говорити го И" І І р 0 я к і с ь хаРакте-
на характер П о д а е JJ1- Якийсь тільки натяк 
то швидко сходить а ЗВВЙ' а л е в і н 8 а н а д ' 
манекени. Дядька Твет>К°НУ' В с і и н ш і т і л ь к и 

ранця, не відрізнИщ
 Р Д 0 Х л і 6 а ' приятеля Та-

одрізниш од ЇЇ пот* останнього; Галі не 
якийсь ікс, що говорить п О л е н к и- Зорін— 
слово, живих образів DO.P° К о х а н н я . Одно 

Р В н е м а е - Літературної 

вартості ніякої,—драми теж ніякої. І, справді, 
хто героїня п'єси? Безперечно, Галя. 

В чім її драма? Очевидно в боротьбі 
кохання до Зоріна з небажанням бути при¬ 
чиною глуму над ним його близьких. Але 
„очевидно" це тільки наша догадка,—в п'єсі 
ж подібної боротьби, яко наочної дії, не вид¬ 
ко зовсім. Ми, навпаки, бачимо инше. В 1-й 
дії Галя марить про офіцера. В 2-й вони ви¬ 
ясняють обопільне кохання, і тільки в 3-й, 
несподівано, вона, по згаданих мотівах, од-
мовля йому в шлюбі. Завязки в п'єсі нема 
ніякої, але коли вважати нею цю одмову в 
шлюбі, то 2 перші дії треба відкинути зов¬ 
сім. Далі, цей вирок Галі відбувається зов¬ 
сім епічно, без боротьби, очевидної не з дії, 
а з нашого здогаду. По цьому вироку йде 
другий: бажання вийти за кого вхітно. Цей 
новий вирок дивний по ранішій, досить спо¬ 
кійній, її пропозіції бути братом і сестрою. 
Навіщо ж тепер така гостра міра, тяжка для 
всіх зацікавлених осіб? Псіхологічна неле-
пість повна! її ще більше підтримує батько, 
що теж епічно згоден одружити Галю з Ми¬ 
колою. І тільки цей реагує на всю псіхо-
логічну казку дивуванням, хоча врешті і сам 
не від того, щоб дружитись з такою КОШТОВІ 
ною дівчиною. 

По цій дії, чисто, як бачимо, внішньої 
вдачі, слідує смерть Галі і весь пятий акт 
з приїздом офіцера, що власне зовсім зайві. 

Одно слово, всю подію представлено з 
цілковитою неправдивістю; без всякого на¬ 
тяку на якусь внутрішню боротьбу. І цей 
наслідок можна було передбачати: бо в ге¬ 
роїні п'єси автор взяв особу зовсім епічну, 
з якоюсь рівновагого одчаю. Та й взагалі на¬ 
ведений нами душевний конфлікт Галі не 
відповіда псіхіці простої дівчини, та ще й 
закоханої. Далеко правдоподібнішою являють¬ 
ся ті дівчата і в Шевченка і в того ж Квіт¬ 
ки, що готові для кохання нерівні забути і 
віддати все. А віддавання дівчиною свого ко-
ханпя в офіру опаски докорів милому це 
вже прояв і більш складної псіхіки, ніж оби¬ 
вательська, і більш спокійної, ніж у коханки. 
Так що п'єса з усякого боку здається вель¬ 
ми невдатним твором. 

Те саме в більшій чи менчій мірі, дово¬ 
диться сказать і про всю драматичну діяль¬ 
ність Квітки. Видко, що він не родився, або 



не розвинувся на драматурга. Видко, що він 
дійсній митець тільки в епічній творчості, 
де різні його твори і доси перед нами сяють, 
яко дорогі національні алмази. І ще яскра¬ 
віш, в оточенні таких п'єс, вирізуються п'єси 

Котляревського, власне, „Наталка Полтавка", 
що, при всіх хибах, збудована на псіхологіч-
ній ймовіриості—цій підвалині мистецького 
твору. 

Рахманський Великдень. 
Перший разъ я почув про Рахманський 

Великдень на Поділлі (в Ушицькому повіті), 
коли мені було ще 7-8 літ. Сказав мені про 
нього наймит, і його слова так здивували ме¬ 
не, що я цієї розмови довго-довго не забував. 
Було це одного ранку весною; я вийшов на 
тік і побачив, що наймит Максим чомусь ду¬ 
же сердитий порається коло воза. Я, звичайно 
як дитина, підійшов до нього щоб спитати що 
сталось і почув таку отповідь: ,Д д е ц е Чу_ 
вано, щоб в такий день та на поле їхати!" 
„А хіба що?" „Тад-жеж сьогодня Рахмансьішй 
Великдень!"—Великдень та ще „Рахманський" 
це дуже, дуже цікаво; я почав роспитуватись. 
Максим одповідав не охоче, сердито, але 
всеж таки я довідався від нього що „Рахмани" 
то „такі люде", і що на „Рахманський Велик 
день« робити не можна, бо колись якийсь 
хлібороб пробував орати в цей fleHb але яя 
це Бог скарав його тяжко: він провалився 
крізь землю разом з волами, плугом та " 
гоничем. Я попробував сперечатисьИ П°~ 
Максим сказав що ще навіть й тепер ' йЛЄ 

прикласти вухо до землі, то можна почути 
стогін нещасного погонича, якого господарь 
занапастив безневинно. На тім наша розмо 
ва кінчилася, але я скілька р а з Л я г а в т о г о 
дня в садку на траву та все слухав, чи не чути 
стогону погонича. Потому я забув зовсім про 
цю розмову з Максимом. 

Минуло скілька літ і я знов почув про 
Рахманський Великдень від старої баби. Вона 
сказала мені що рахмани—то такі ліоде,дуЖе 
благочистиві, які давно пішли від нас далеко 
в пустиню, щоб там молитися Богу, але так 
як там вони не лічать днів, то не знали-би 
навіть коли треба святкувати Великдень. Так-
от для цього треба неодмінно в великодну 
суботу, а також і під час Великодня—лушпи¬ 
ну з крашанок кидати на воду—то в о н а под_ 

ливе аж до Рахманів. А коли вона допливо, 
то вони й будуть знати, що вже Великдень! 
Коли, по де-якім часі, я найшов про Рахман¬ 
ський Великдень етнографичні записи в збір¬ 
никах Чубинського, то дуже здивувався тому, 
що ці записи зроблені в Літинськім повіті 
(теж на Поділлі) так близько підходят до того, 
що я чув за дитячих літ. 

Тепер ще мало сказати й про те, коли 
саме святкується цей Великдень. Треба думати, 
що; на думку нашого народу, рахмани осели¬ 
лись дуже далеко, бо Великдень Рахманський 
тепер святкують на „преполовеніе" себ-то че¬ 
рез зУг тижні після Великодня. 

Трудно, дуже трудно, розібратися в то¬ 
му яким власне способом, звідки, по якій при¬ 
чині завівся цей дивний народній звичай цей 
міф про Рахманів. Але в кождім разі це пе¬ 
реказ дуже давній. 

Так в „Хожденіи Зосимы къ Рахманамъ« 
найдавніший список котрого доходить до XIV* 
віку ми маємо вже досить широкі відомості 
про рахман. Це, після „Хожденія^, благочис 
тивий народ, котрий жеве за пустинею та 
рікою, молиться Богу, їсть тільки овочі та 
ягоди, а в піст манну, яка падає з неба 

Але сама давня згадка про , ,б р а х м а н і в « 
це в Літопису Нестора, котрий знов носила 
ється в цім міст на Ґеор. Амартолу 

Так що треба думати Р Я У м п « 
„Рахманський Великдень« Ц е т е ^ * ™ 
гось поганського звичаю чи свят Л ™°" 
них славян-котрі не встигли ™х^т-
т а приняты виразну форму; а к о ™ ^ ™ ^ 
Христіянська віра, то вони 3MiBH** J J ™ ™ 
ший вигляд та пристосувались ло 1 Р" 
і тілько це дало їм ЗМогУ п ш і И р И ' 
памяті народній аж до цієі „ориДеРжатись в 

М. Рахнюк. 



Як робляться писанк 
Жияи та всякі не довірки, як 

Христос йшов на страданія, скушали 
його: наберуть в пелену каменців тай 
питаються його, щэ вони ховають в 
пелені, а Христос їм і каже: „крашане 
та писане". Вони відкривають пелену, 
щоб посміяться над ним, а там кра¬ 
шанки писанки. Так і пішов відтоГди 
звичайно писати та красити яйця. 

Народне повірья. 

Писанки пишуть після Христопок-
лінної неділі, себто коли на церкьу 
виносять Хрест. На 40 святих треба 
виписать 40 клинків, а на вербній та 
на Благовіщення з писанками нічого 
не можна робить. Що б писанки довго 
зберігалися, їх варять в чистий чет¬ 
верг, і при росписуванні їх не можна 
ложить в пазуху. 

Народне повірья. 

Здається ні однії празппк па Україні 
не празнуеться з таким радісним почуттям 
як Великдень. Ще з третього тижня селянсь¬ 
ка молодь готується до цього Празника праз-
ників, починають писать писанки. Ця народ-
пя мистецька, творчість в иншіх селах дохо¬ 
дить до спорту, коли та чи инша "дівчина 
старається виписать як найкращу писанку 
Щоб похвастаться нею на великодних гулян¬ 
ках. Робляться писанки здебільшого дівчата¬ 
ми, дітьми та бабами і хоть спосіб виготов-
лювання пиканки досить простий от же 
одбирає багато часу і потрібує виликого 
хисту.-, Зараз я опишу як виготовляють 
писанки в багатьох українських селах. 

Струмент для вироблювання писано к 
потрібен тільки один так звана: кісточка, 
це не що иншс як паличка на кінець котрої 
приробляється бляшана дудочка. 

Спочатку на сирому яйці (найчастіше 
куряче, рідше качине, або цісарки) кісточкою 
наводять ростопленим воском ті місця, які не 
повинні фарбуваться, а мусять зостаться 
білими (обідки, кайомки, крапки) потім 
яйця обмокують в яку небудь світлу фарбу, 
наприклад, жовту; висушують його, потілі 
тієюж кісточкою наводять віск уже на ті 
місця які мусять зостаться жовтими і фар¬ 
буються в другий колір, потім таким же ро-
бом в третій і т. д., додержуються тільки 
того, щоб уперед фарбувать світлими коліра-
мп, а потім темними. 

Після того як малюнок цілком закінче¬ 
но, яйця печуть в мисці в недуже гарячій 
печі і таким робом зтоплюють з їх віск. 

Фарби здебільшого тепер вживаються 
онілінові, котрі по селах ходять під назвами: 
манії, зеленьки, жовтила і инш., в старішу ж 
їх готовили з усяких рослин, але секрет 
ВИГОТОВЛІПІІЯ цих фарб, иноді надзвичайно 
красивих здебільшого пішов в могили з 
славними майстерамп писанок. 

Суєвірні люди боялися роскрить його 
кому небудь, щоб цим не загубить свого 
хисту до вироблювання писанок. 

Проекти будинки музею в Кам'янці-Подільському. 
4-го Верезіля, в Інстітуті Цівільних Інже¬ 

нерів відбувся огляд проектів музею в укра¬ 
їнському стилі для Каменець- Подільського 
Церковно-Археологичного Товариства. Кон¬ 
куре був оголошений між студентами Інсті-
туту. В жюрі увіходили: проф. В. Косяков, 

цівільні інженери: Бекер, Михаловський, Мо-
шинський, Вовк, чл. Дер. Думи проф. Філо-
ненко, худ. Самокиш, худ. Васильківський-

Уже те, що конкурс був оголошений в 
Цивільному Інстітуті і той солідний склад 
жюрі свідчать, що український стиль стано-



виться на міцний грунт і все більше звертає 
увагу не тільки українських але і російсь¬ 
ких архітекторів і знавців мистецтва. З 7-ми 
проектів, що були подані на конкурс, жюрі 
ухвалило два проекти. 

Першу премію одержав за свій проект 
п. Дяченко і другу премію п. Шумов. Неві¬ 
домо'які були останні проекти, але ті, за які 
одержано премії, варті того, щоб на їх звер¬ 
нути увагу. 

Ці проекти цікаві 
тим, що в іх помітні де 
які нові риси, нові зав¬ 
дання, почувається смілі-
вість в компановці мас. 

Помітно що автори 
білі,ш-меньш уважно сту-
діюрали памятники на¬ 
шої старої архітектури. 

Гарний і новий по 
своїй композії проект п. 
Дяченка. Помітна відсут¬ 
ність ріжних „національ¬ 
них" дрібниць, видно ба¬ 
жання відшукати справ¬ 
жні форми, сполучення 
мас,4 гармонійність форм 
ї лінію в цілому. На мою 
думку цей проект цін¬ 
ний, ще через те, що 
автор не обминув наше 
старе кам'яне будівни¬ 
цтво і покористувався звідти де якпми 
формами. 

Останній час наші архітектори більшесту-
діювали дерев'яну архитектуру і звідти брали 
елементи для своїх світських будівель і майже 
зовсім не звертали уваги на чудові форми ка¬ 
м'яного будівництва, яке утворили цілу епоху 
в українській архітектурі і відомі під назвою 
„Український бароко". Як відомо кам'яне бу¬ 
дівництво на Україні въ 17-му віці розвива¬ 
лось під впливом західних барокових, але 
українська творчість не приняла цілком чу¬ 
жих мас і форм, вона виробила з них свої 
власні форми-орігінальні, які відзначаються 
своєрідною красою і цими то формами треба 
безумовно скористуватись для нашої новоі 
архітектури, бо вони не тільки дадуть надзви¬ 
чайно багатий матер'ял, а крім того поріднять 
нашу архітектуру з архітектурою Заходу. 

Спроба п. Дяченка з'єднати наші націо¬ 
нальні форми з формами бароко дуже вдала. 
Так напр. д. Дяченко в середній частині дав 
фронтон і цей фронтон має значіння для всеї 
маси середньої частини,—він надає масі відому 
імпозантність, а прості, спокійні линії фрон¬ 
тона приваблюють око. 

Відповідно формі фронтона зроблено і 
перекрій з двома заломами, які так гарно 

разбивають одноманітне поле даху—прийом 
досить інтересний. Приємно зазначити, що для 
вікон другого поверху середньої частини вжи¬ 
то нові форми, а не ту 6-тп кутню, якою вже 
в останній час почали занадто зловживати; 
вікна 6-ти кутньоі форми до теці на бокових 
баштах будинку, які так гарно в'яжуться з 
середньою частиною. Що до входу то можна 
сказати, що він відповідає характерові будин-
ка, але авторові варто було б поставитись до 
нього уважніше і не обмежуватись формами 
дерев'яного будівництва і дати йому якусь 
иншу, більш—менше солідну обробку. Дуже 
вже одинокий і навіть здається випадковим 
орнамент над дверима; гадаю, що можна булоб 
і на фронтоні дати щось більше, ніж примі-
тів, бо такі примітіви можуть тільки шкодити 
цільності мас. Гарно задумані ворота. Врешті 
не дивлячись на де-які дрібні хиби треба 



зазначити, що проект п. Дяченка робить 
приємне вражіння і хоть він і не є яскрявни 
зразок українського будівниства, яке ми по¬ 

винні ще утворити, але в усякому разі проект 
вартий того, щоб бути збудованим і стати яко 
матер'ял на допомогу всим, хто працює на 
користь відродження українського стилю. 
Пану Дяченкові можна тільки порадити додер¬ 
жуваться взятого напрямку і ширше розви¬ 
нути ті цікаві форми, які він, як мені здаеть 
ся, тільки намітив в своєму проектові музею. 

Цікавий також і проект п. Шумова, але 
треба зазначити що в масі будинок скомпа-
иовашш уже не так вдало. Що-б уникнути 
одноманітності! в поділу мас п. Шумов зробив 
над входом башту внизу і закінчив ії голов¬ 
кою з церковної архітектури, але мені здаєть¬ 
ся це мало допомогло ділу, бо коли-не звер¬ 
тати уваги на верхню частину вищої башти, 
то вона цілком схожа з лівою і перед очима 
встає самий звичайний будинокъ з двома 
виступами, який не уявляє з себе нічого орі-
гінального і така сіметричність не є харак¬ 
терна для української архітектури. Що до се¬ 
редньої частини верхнього поверху то можна 
сказати, що само по собі це місце скомпано-
вано вдало, але відносно до цілої маси воно 
глухе. Більше уваги п. Шутов звернув па 
вхід і це йому можна поставити на заслугу, 

Петро Чайка. 

Жертва родини Штунаревичів. 
3) BJ ЄСИ: ^ " Ж і н к а 3 голосом". Жарт на одну дію. 2) „Шалена". Комедія на одну дію. 

" ЧНа п і с н я " - П'єса на 3 діГ. 4) „Червоний вогонь«. Мініатюра на одну дію.—Київ. 1913. 

Де в світі » З ? ° мистеЧт™. Мабуть, ні-
носиніх „ о Ї Ї Г с Г 0 бЄЗЛаДДЯ У ВЗаеМ0ВІД" 
лікою. Постійна • ° 1 0 ' дРаматУРгіею, пуб-
публіки нема7 замі>пТЄЛІГЄНТНОЇ У к Р а ї н с ь к о ї 

россовъ« на ' c S п н е ї-Л І 0 б и™лі „мало-
відповідно вимогами ЦЄНа Не Розвиваеться 
ського теа-rov ,, ? * с у ч а с н о г о стану європей-
ніж про ідею зач аЮЧИ-бІЛЬШ ^° к и ш е ш о ' 
одному місці'на міР°^аНІМ с т о в п о м с т о ї т ь н а 

крикливих »маЛоРосййсш?Лф И 8 М у Й ^ТХ 

часну драматургію п Т і мелодрам. Су-
через те саме п ї ' н ^ ДНУ Й ° Р і г і н а ^ н у , 
вання, бо х т о - ж Т п И с ь Г п *" М І З Є Р н е іс їну" 
коло добрих нових S M B пРа ш°ватиме 
чи заздалегідь, щ о ^ н и Т У Р Н И Х П>ЄС' 3Hai0" ' щ" в о н и не побачуть світла 

рампи! Свідоме-ж громадянство, виховане на 
кращих зразках російської й європейської 
драми в добрих їх постановках на росій¬ 
ській сцені, ставить і до сцени й до драми 
високі вимоги, часом нерозважно, не рахую¬ 
чись ні з якими обставинами. Одно слово — 
зачароване коло, вихід з якого міг-би знайти 
тільки ідейний театр, підтриманий грома¬ 
дянством, упорядкований на зовсім инших 
підвалинах, ніж теперешні театральні то¬ 
вариства. Усунувши із своїх завдань зав¬ 
дання поживи, зиску, він помалу-малу під¬ 
ніс-би рідне театральне мистецтво до рівня 
європейського, освіживши задушливу атмо¬ 
сферу сучасної сцени, що зробилася якимсь 
анахронизмом, ожививши й піднявши драма¬ 
тичну продукцію, виховавши потрібну публі-



ку,. перевернувши цілком її погляд на україн¬ 
ський театр, і баланс підводилося-б уже не 
тисячам, покладеним у кишеню . антрепрене¬ 
ром, а поширенню національної ідеї:. Отже про 
се ноки-що можна тільки мріяти, не знаючи 
власне, з чого виходити при оцінці сучас¬ 
них з'явищ у сфері театрального мистецтва. 

Перед нами, напр., кілька п'єс д. В. Тов¬ 
стоноса, назви, яких виписано вище. Ім'я ав¬ 
тора добре відоме провінціальним прихиль¬ 
никам українського театру через часті вистави 
його перших п'єс—„За друзі своя« й „День 
правди«. І вагаєшся, не знаєш, з якого боку пі¬ 
дійти до сих нових творів скромного драма¬ 
турга, щб саме взяти певним крітерієм для 
сього. Виходити з верховин, на котрих, як 
сніг Альпійських шпилів, сяє слава Ібзена 
Гауптмана, Чехова?.. „Прошу,—скаже нам ав¬ 
тор,—писав я для українського театру, де 
ще досі з великим успіхом „подвизается« 
знаменитий „Пан Штукаревич", Отецько 
Шельменко, вихристка Сара; небезнадійні 
також претензії на безсмертя пред'являє й 
гідний свого фатера панич Штукаренко. або 
„Вітрогон". Нам доводилося читати рецензію 
на „Вічну пісню« д. Товстоноса,, в якій ие 
цензент докоряє авторові п'єси, щ о він не 
пише, коли не так, як Ібзен, то принаймні 
як Винниченко, й лає його бездарою Ми нІ 
підемо, за вибагливим рецензентом, пам'ятаю 
чи, що й усюди не з Ібзенів та Винниченків 
тільки складається література, щ0 д е е 
хи, там мусить бути й середина, й низина" 
м'ятаючи також і те, що поруч з „Брехнею« 
Винниченка в нас нахабно розсівся й Пан 
Штукаревич" та ще й витіснив першу" То¬ 
му-то, хоч не хоч, а виходь од Штукаревича" 
Од пригод сього героя, в ролі якого досі ще 
мусить валяти дурника горопашний україн¬ 

ський актьор, п?есй д. В. Товстоноса одріз-
няються, як біле од чорного. Вони насампе¬ 
ред пристойні, літературні й сливе всі ідейні. 
Перша з них—„Жінка з голосом" нудновата 
й навдаки, щоб пішла на сцені; друга— 
„Шалена« трохи невдало, або швидче недба¬ 
ло оброблена: більш праці коло неї—і з неї 
вийшла-б гарна п'єса для народнього театру 
в дусі наших народніх казок. Що до остан¬ 
ніх двох: більшої—„Вічна пісня" й меншої— 
„•Червоний вогонь", то вони мають певну лі¬ 
тературну вартість. Перша з них малює ро-
склад напів-інтелігентської сем'ї (батько— 
машинист на залізниці, діти—учні середньої 
школи) в задушливій атмосфері сучасного 
лихоліття; псує трохи п'єсу те, що автор не 
урвав розвязку дії вчасно й припустив одно¬ 
му з лицедіїв промовляти наприкінці цілий 
монолог, повний дуже гарних думок; але... 
зайвий. Цікаво зарисовано, але мало розроб¬ 
лено п'єсу—мініатюру „Червоний вогонь", на¬ 
віяну, очевидно, сімволістичними річами су¬ 
часних письменників. Кепсько тільки, що ав¬ 
тор трохи не через усю дію примусив бала¬ 
кати божевільну бабусю: се річ прикра з 
сцени в невеличкій дозі, коли-ж глядачеві 
доведеться слухати верзякання божевільної 
на протязі усієї п'єси, то од самої п'єси не¬ 
багато лишиться. Загалом-же і „Вічна пісня" 
і „Червоний вогонь" варті того, щоб їх ви¬ 
ставити, замінивши ними оту безглузду ро¬ 
дину Щтукаревичів та инших „сногсшиба-
тельних" зразків театрального смітника. 
Повторюємо: не самими шедеврами живе театр 
П'єси д. Товстоноса—пристойної вартости і 
український театр нічого не програв-би, ви-
стдвивши їх; виставляючи-ж часом усякий 
"мотлох, віи-тДльки ганьбить себе в очіх гро¬ 
мадянства і чужинців. F " 

Н. К—ський. 

Про що співають кобзарі 
(про українську історичні думи). 

Написав 0. СиЦвський. Видавницт^^і)Б. Триїченка-к 3. Харьків. 1912 р. Ц іна 1о К(Щ 

І їя невеличка книжечка не уявляє/більш 
менш повноі збірки українських д^М( ЯК) 
напр., „Кобзарські думи«, упор. Б. Врінчен-
ком, і др. Автор обібрав де-яке числ§ дум, в 

яких найяскравіше відбились славетні подїї 
з минулого України. Спочатку сказано кіль¬ 
ка слів про кобзаря, з його піснею,-про думу 
як одгуки минулої дШсности. Далі дається 



коротенький історичний нарис з часів бороть¬ 
би України з ворогами,—кримцями, та тур¬ 
ками з .одного боку,—ляхами з другого. За¬ 
значивши, як найстаріші думи „невольницькі 
плачі", автор приводить один такий „плач", 
далі „думу про трьох братів азовських", 
„про Саміила Кішку", „про Марусю Богу-
славку"... Переходячи до періоду боротьби з 
ляхами за часів Хмельницького, автор приво¬ 
дить думи — „про жидів—рандарів'ї, .„про 
Хмельницького та Барабаша", „про корсунсь-
ку битву", „про Морозенка" і т. ин. Увесь 
цей ряд дум з'єднаний історичним комента¬ 
рієм, і, таким робом, ми маємо ніби-то цільне 
історичне оповідання з тяжких, але, разом 
з тим, яскравих і героїчних часів минулого 
України. 

До тексту дум додано пояснення теогра-
фичних та історичних імен, і, взагалі, незро¬ 
зумілих слів. Зроблено також вказівки на 
популярну літературу по тим, чи иншим 
питянням, тут заторкнутим, як-то: про коза¬ 
ків (книжка М. Драгоманова), про Хмельни-
щину... Не будемо говорити знов про те, що 
де-які пояснення незрозумілих слів—непевні 
і не точні. Напр.—„білозір"—„той, хто стоїть 
за панів". Яке походження цього слова і чи 
справді воно має таке значіння? Докладніше 
про ці хиби говорилось уже в инших рецен¬ 
зіях (див., напр. „Вістник культури і життя" 

№ з, 1918). Додамо від себе дещо з приводу 
вступного нарису і, взагалі, історичних по¬ 
яснень, які являються з'язком між окремими 
думами. Мова, якою це все написано, здаєть¬ 
ся нам в де-яких місцях занадто квітчастою, 
і через те не так легко зрозумілою для мало-
освіченого читача. Не зовсім влучною підроб¬ 
кою під народню мову здається, напр., такий 
вираз: „не зазнавала лиха в нього" (і ще 
кілька разів так само)... Така вимова харак¬ 
терна для пісенного складу, та де-яких місце¬ 
вих говірок. А книжка яка мусить бути од¬ 
наково зрозумілою для найширшої маси чита¬ 
чів, нічого не втратила-б, коли-б було напи¬ 
сано цілком літературним правописом. 

Минаючи згадані хиби, нарешті—не¬ 
значні, мусимо щиро привітати намір автора— 
дати в популярній формі певне розуміння 
про те місце, яке займають наші історичні 
думи в літературі народу, і значіння їх, як 
пам'ятників минулого. 

Ціна книжки досить доступна. Тут ми 
бачимо не просто збірку сирого матеріялу, 
як в инших хоч і дешевих збірничках (як, 
напр. Б. Грінченка, „Харьковского общества 
грамотности" і ин.), а, навпаки, перед нами 
вже проба в тій чи иншій мірі обробити той 
матеріял, з'язавши і його. у щось. цільне, і 
зробити його зрозумілим для широкої маси. 

В. Б. 

РЕДАКЦІЯ „СЯЙВО« ЛАСКАВО ПРОХАЄ ЧИТАЧІВ ПОДАВАТИ РІЖНІ ВІДОМОСТИ ДО 
ВІДДІЛУ „ХРОНІКА". 

ро»ич Двор„«,е„Г ZіаГ"в '" НйК"Ф.°" 
співробітники Кроп Ивн„ЇГГй

 Ї В 0Д"ИИ " 
нього він служив а»™»™?«' , ТРУ"т °СТа"" 

«ніистом і діріжором Qркестру. 
Останжм часом д. Дворн„чен«о £ в

 Р
ф е а д о ^ 

і „авіть тут на чужині часто уряджав українські 
вистави, гуртуючи біля себе місцевих аматорів, 

* Памьятки української архітектури..Ху¬ 
дожник Г. К. Лукомський видрукував у невели¬ 
кому числі (всього по 50 екземплярів) примірни¬ 
ків дві ілюстровані брошури: „О памятникахъ 
архитектуры Чернигова" та „О цамятникахъ 
архитектуры Курска". Обидві брошури ознайом¬ 
люють читачів з де якими маловідомими памят¬ 
никами української старої архітектури. 



* 'Труппа Ф. М. Светлова з "15 квітня 
роспочне' вистави в циркові „Hippo-Pallace у 
Київі. Сезон роспоченаеться виставою „Безта¬ 
ланної" їв. Тоболевича при участі К. М. Зань-
ковецької і О. К. Саксаганського. Труппа про¬ 
буде до І травня. 

* Труппа д. Садовського з Виликодня роспо-
чинає вистави в г. Одесі, а з першого Травня 
в г. Київі в театрі Купецького сада. 

* Труппа д. Гайдамаки грае в Петербурзі; 
На Виликодній тиждень д. Гайдамака закликав 
на гастролі М. К. Заньковецьку. 

* Труппа д. Прохоровича до Виликодня грае 
в г. Винниці в городському театрі, а після Ви¬ 
ликодня переїздить до Катеринославу, куди на 
гастролі закликає О. К. Саксаганського. 

* Труппа д. Т. Еолесниченка грае в м. Сла-
вянському Харьк. губ. На Великдень і провідний 
тиждень труппа переїздить у Макієвку де є 
добре оборудований театр з кількома сотнями 
дешевих міст. Є чутка що з 1 Травня труппа 
д. Т. Калесниченка гратиме в Київі в театрі 
саду "Шато". 

* Труппа Оршанова і Данченка грає тепер 
у г. Миколаїві. Склад труппи такий: д. ки: Лу-
чицька, Лідіна, Пастухова, Миронова, Мирова-
Бедюх, Оршанова, Володіна, Мініна, Васильєва, 
Фурсенко, Чоботарьова, Мирова 2-га, Михайлова, 
Спирявва, Сарновська, Медова, Богуславська, 
Фисенко, Чаклунова та Заславська; д-ї: Орша-
нов, Данченко, Лучицький, Карпатський, Недоля, 
ОрленІн, Ревенко, Михайлов, Васильєв, Петров-
ський, Аркас, Леусенко, Цимко, Смоляренко, 
Калениченко, Замовський, Фурсенко, Іващенко, 
Жмурко та Яременко. Труппа мае чималий 
хор та власний оркестр під орудою д. ф. п. 
Пастухова. 

* „Тарас Бульба" в театрі Зіміна. Мо¬ 
сковські газети сповіщають, що дирекція опери 
Зіміна взяла на перегляд посмертне видання 
опери М. В. Лисенка „Тарас Бульба'. Як що 
ухвалено буде поставити цю оперу в театрі 
Зіміна, то вона піде в сезоні 1913—1914 року. 

* Постави Nocturno оп. М. В. Лисенка 6 
Москві 13 марта дякуючи московському т-ву 
„Кобзарь" виставлялося з великим успіхом No-
cturno. Роль паночки виконувала артистка опери 
Зіміна д-ка Н. П. Кошиць. Вакханки—артистка 
Імператорської опери д-ка Г. І. Нікітіна. 

Це вже в третій раз „Nöcturno" виста¬ 
вляється на коні (перші два рази в клубі „Родина« 

в Київі) • і кожен раз користується надзвичайним 
поспіхом. Варто на це звернуть увагу 1 україн¬ 
ським антрепринерам. 

* Пооїсеоіса театрів. В Миколаєві згорів театр 
Шефера. В Лубнях городський театр, що стояв 
в Петровсьтгому паркові. 

* Український театр в Галичині до цього 
часу був під орудою д. Стадника, що довів його 
до занепаду. Тепер товариство „Руська Бесіда", 
яке завідує українським театром, щоб оживити 
діяльність його, вирішило оповістити конкурс для 
антрепренерів. В цьому році призначено укра¬ 
їнському театрові в Галичині допомоги од сейму 

.24.000 корон; 
.Охочі взяти на себе ведення театрального 

підприємства можуть переглянути проект умови 
в канцелярії „Руської Бесіди" у Львові (ул. Кос-
тюшка, 1а), або ж можуть прохати канцелярію 
вислати їм той проект. 

Заяви з документами про теперішнє за¬ 
няття та инш. треба посилати до відділу „Русь¬ 
кої Бесіди" у Львові до 25 квітня нов. стилю. 

Можна сподіватися, що найдуться нові, 
енергійні, талановиті люде, які візьмуться за цю 
важну справу не тільки в цілях визискування її 
а й з ідейними замірами. Підмога сейму, правда! 
невелика, але всеж-таки вона свідчить про ту 
моральну піддержку, яку матиме ідейний підприє¬ 
мець серед українського громадянства в Галичині. 

У нас, в Росії, про таку піддержку з крає-
вих фондів українські артисти можуть тільки 
мріяти... 

* Крадіжка картин худ. Кримського. В. 
м. Острогожську (на Вороніжчині) в картинна 
галерея імени художника Крамського, що наро¬ 
дився в иьому місті. 1908 року з галереї, про¬ 
пало десь шість -картин, що оцінені були на 
4000 карб. Слідство не дало ніяких наслідків 
Тепер у Харькові знайдено дві картини: „Долину 
річки Перея"— Федерса і „Козаки на розвідках" 
Сафона. Виявилося, що покрав їх і передав своїй 
коханці злодій Чайкин, котрий тепер у ж е сидить 
в тюрмі за крадіжку ікони Казанської Божої 
Матери. 

* Десятиліття катеринославської архив-
ног. комісії. Цими днями одбувся десятилітній 
ювилей істнування катеринославської архивно? 
комісії. Урочисте засідання, присвячене першому 
десятиліттю цеї комісії, одбудеться 21 апріля. 

* Археолошчний догляд при будівлі заліз¬ 
них доріг. П. київський губернатор сповістив 



начальника південно-західних залізних доріг, що 
Імператорська археологична комісія доручила то¬ 
вариству охорони пам'ятників старовини і ми¬ 
стецтва организувати догляд за земляними робо¬ 
тами при будівлі 7-ми залізнодорожних колій в 
межах Київщини: Боярка, Германівка, Миронів-
ка-Кагарлик-Ржищев, Миронівка—Богуслав, По¬ 
греби ще-Жашків, Рокитно-Ставище, ФундуклІїв-
ка—Чигирин. 

* Історичний гурток. В Умані мають за¬ 
снувати історичний гурток, що розроблюватиме 
місцеву археологію- та історію. Гурток цей буде 
істнувати, як виділ „Кіевскаго общества охраны 
памяти и ко въ старины и искусства". 

Дозвіл на заснування гуртка уже одержано. 
Уманщина в давнину була ареною великих 

історичних подій; памятки про ці події І опові¬ 
дання гурток } має на меті зібрати, і науково 
освітити. 

Хто зацікавиться місцевою- старовиною і 
гуртком, нехай звертається до уманського нота¬ 
ріуса Краковецького. 

* Сучасний вандалізм. В одному з московсь¬ 
ких манастирів, що налічує коло 800 років сво¬ 
його істнування, монахи рішили перевести, на 
гроші золоті та срібні, речі, що належали мо¬ 
настиреві. Кільканадцять старовинних, коштов¬ 
них рідей було переплавлено. Ця оперція, що 
знищила багато коштовних пам'ятників церков¬ 
ної старовини, дала манастиреві тільки 800 карб. 

* Памятник.Т, Шевченкові. В. с. Кічкаси, 
олександрівського повіту, на Катеринославщині, 
німець Нібур збудував велику лікарню курорт 
.Ап*тіндрабад*., Міститься вона на самому 
пои™ Ра> ТЄЧЄР п- НібУР зводить парк та 
ZTX- Й0Г° «биками і пам'ятники, всі 
п ^ Г а т Г я Г ^ ТаК> Т ° Р І К ПОСТавЛЄНО ВЄЛИКУ 
ТарасіВульбу^яГ 8 ' ^ з а п о Р О Ж Ц Я <а НЄ 

лишився ду«е К П Р° Ц* п и с а л и ) - Т а п- НібУР 
бо зроблена НЄааД°волениЙ цією постаттю, 
Нібур ставить "Г*. ДУЖЄ НЄВДаЛ0* В ЦІМ р0ЦІ 

Постать Кобзапя І,ЯТЙИК Т а р а С 0 В І Ш е в ч е н к о в і ' 
буде на високій п ? Ш И Н з а в в и ш к и поставлено, 
«о її буде дадеко НаД ММИМ Д н І П Р° м ' 3BiÄ" 
майстерні ЛібманаВИДНД" П ° С т а т і > з а « 0 В Л ^ ° в 

півтора «ісяця тї * * а
0*ександРівську і ^ерез 

# Пепмп\ У закінчено. 

Я в а р ^ ь Г й ^ г Г Г ^ CW^**- Д- L 

щеного є п и с к о П ^ " Г Л а В С Ь ? 0 Г ° hpe0CBH" 
князя Н. П. у а".Та> ^Рнського маршалка 

нуьова та грродеького голову 

І. В. Способного про те, щоб церкву, яку мають 
з ініціативи владики ставити на катерининьско-
му проспекті було збудовано на зразок Ново-
московського собору, заложеного запорожцями в 
1772 році. Собор цей вважають за шедевр цер¬ 
ковного українського будівництва <знавці, як ака-
демики-архитектори Прохоров та1 'Суслов, а та¬ 
кож проф. Павлуцький На зразок Новомосковсь-
кого собору поставлено кілька.років тому чудову 
церкву тульським архієпіскойом Парфенієм в 
рідному його селі Плішівцях, Полтавської губ., 
гадяцького повіту. Владика, губернський марша-
лок і городський голова згодились з проф. Д. І. 
Яворницьким і тепер- місцевому архитекторові 
Г. І. Туровцову доручено заложити план камяної 
церкви на зразок Новомосковського деревьяного. 

* Циркуляр про заборону откриток з свя¬ 
тими. По київській поліції розіслано циркуляра 
св. синода про заборону, продажу откриток, на 
яких намальовано святих. Заборонено листовні 
картки з малюнками Ісуса Христа, Божої Матері— 
роботи Рафаеля, Мурильо і инш. 

* Альбом виставки „Ломоносов* и Елиса-
ветжское время". При академії наук заснова¬ 
но особливу комісію під керуванням барона 
Н. Н. Врангеля для видання роскішного альбому 
бувшої минулого літа виставки „Ломоносовъ и 
Елисаветинское время". До комісії увійшли між 
иншим такі особи: проф. Багалій (редактув 
одділ Україна), Н. В. Макаренко (церкви). 
І. Михайловский (архітектура), Тройницький 
(побут). 

* іДсторико-культурний атлась гюрусской 
исуюріи". д. В. С. Кульженко випустив „Ито-
рико-культурний атласъ по русской исторги" 
під редакцією проф. Довнар-Запольского. В атла¬ 
сі багато предметів, що мають велике значіння 
для вивчення історії української землі. Маємо 
тут 42 таблиці знимків з побутового знаряддя, 
монет, будинків і рисунків, починаючи з періоду 
палеолитичної культури І кінчаючи XII століттям. 

Тут і старовина бронзового віку і речі, ви-
копан) в скифських могилах, і вироби грецького 
мистецтва, знайдені в Херсонесі, ї репродукції 
фресок Софійського собору у КиївІ, І мініятюри— 
в красках—з старовинних рукописів. 

, До таблиці додано пояснення в коротень¬ 
кому нарисові Н. Д. Полонської. 

Взагалі атлас являється прекрасним під¬ 
ручником для початкового ознайомлення з най¬ 
старішою археологією нашого краю. 



* Альбом узорів молдаванських килимів. 
Басарабське земство з приводу ювилею випусти¬ 
ло ,Альбомъ уэоровъ молдавднскихъ ков'ровъ" 
(вип. 1-й). Басарабські килими мають багато 
спільного з українськими на Поділлю, що Межуз 
з Басарабіею. Всього в альбомі уміщено 25 
зразків, взятих з земського басарабського музею. 
Не можна сказати, щоб усі килими для друку 
вибрано найкращі. Не дуже вдатні також і ма¬ 
люнки килимів, зроблені д. Ремером. На них не 
видко тих глибоких' тонів і відтінків їх, які дав 
рослинна окраска вовни. Видруковано альбом 
бездоганно фірмою Брокгауза в Лейпцігу. 

* Український національний музей у Льво¬ 
ві (ул. Мохнацького, 42) за февраль місяць, зба¬ 
гатився 128 предметами. Серед них .найзаміт-
ніші були у відділі гуцульщини. Між цтаи пред¬ 
метами гідні уваги—пара емалірованих чепраг 
з буковинської гуцулії, писані стілумисник, скри¬ 
ня, ярмо, сідло, дві фльояри, підсвічник дуже 
інтересної форми і виконання, сірничка і бак¬ 
лаг. Серед виробів з иншого матеріялу—роговий 
порошник хвилястого орнаменту,—букуріл—ре¬ 
мінь висаджуваний оловяним орнаментом, згарка 
з хрестиків і колокільців, та друга із 'старих 
австрїйских монет XVIII в. і старий, дуже! добре 
захований килим. 

Відділ етнографії збагатився прекрасним 
по замислові і виконанню даром Онишкевичів 
повного жіночого одягу—упліт, сорочка гафтова-
на, бита (друкована) спідниця, запаска з край¬ 
кою і 7 шнурків пацьорок. 

Відділ іконописи і старого славяночИзан-
тийського малярства збагатився таки дуже цін¬ 
ними набутками. А саме: 5-ю старими бронзо¬ 
вими таблетками ніжної старинно! великоруської 

емалі XVII в., набутими при помочи о. І. Ки-
шакевича, величавим виданням Н. П. Лихачева 
про Іконографію Богоматері і вплив гр.-італій-
ської іконописи на слав.-візакт. XV—XVI вв., 
великим образом Страстей Госп. поч. XVII в. 
в неперемальованих партіях дуже доброго пись¬ 
ма (з. Хишевича), парою царських врат прекра¬ 
сної рен'есанської різьби поч. XVII в. (Хишеви-
чі), 4-ма намістними іконами полов. XVII в. 
(дар. проф. політехніки М. Ковальчука) і іконою 
Успенія прес. Богородиці в орігінальнім обрам¬ 
ленню поч. XVIII в. (о. Лисинецький з Космача). 
У відділі золотництва інтересні набутки—срібна 
гравірована ложечка к. XVII в. (від о. Морав¬ 
ського) І срібна кадильниця 1692 р. З залізних 
предметів інтересні: тарілка о пром. 20 см. з 
зображеними австр. князів від Рудольфа І до 
дб Фердинанда II (о. Дудкевич з Кропивника), 
колодка гравірована 1796 р. (п. Яр. Пастернак 
з Зіболок) і дві старі печатки (о. Кишакевич). 
Серед рукописей найінтересніше Євангеліє 1546 
р. з мінятурами євангелистів і багатими "застав¬ 
ками на перших сторінках, метрика 1716— І750 
р. (о. Савицький) і Напівія на Вознесеиіе Го¬ 
споднє М. Шашкевича 23/5 1838 р. через проф. 
К. Студинського (від о. Дидика). З друків одер¬ 
жано: Месія правдивий (о. Кульчицкий). Cöm-
pendium medium 1703 р., Ephemeris historib po-
litika S. W ryski 1702 p. (історичний календар 
після днів року). Bibliotheka graeia Fabroli 12 t. 
і Граматіка російськаго языка—Cramat. JQzyka 
rosijsk M. Бутовського 1809 у Почаєві друкова¬ 
на.—Найзамітніший набуток в цім місяці похо¬ 
дить від п. графа Михайла Тишкевича, що пе¬ 
реслав на руки проф. К. Студинського олійний 
образ „Мрії". Образ цей кисти самого вірителя 
(Михайло Каленик) величиною 131X96 цм 



Росіяни про наших кустарів. 
На кустарній виставці в Петербурзі україн¬ 

ські кустарі заслужили почесної шани і слави, 
так в газеті „День" (число 68) 'п. Б. Шуіський 
подаючи справоздання про земські відділи пише, 
що найбагатчий і найпривабливішнй полтавський. 
У миргородському повіті чудові -рису нки ткани¬ 
ни. Прекрасно підібрано рисунки, -й тони у Ре-
шетілівській ткацькій майстерні. Але найкраще, 
що тут в одділі є це—килими. Корманичі всяких 
майстерень виявили себе на стільки інтелігент¬ 
ними, що зберігли тип знаменитих українських 
килимів, і ці вироби може найкращі з усього; що 
в на виставці. Перед гармонією і свіжістю кра¬ 
сок, перед декоративністю їх рисунку одходять 
на задній план навіть прославлені килими Кав¬ 
казу. 

Бідні і бліді'експонати з Поділля та Ба-
сарабіТ. 

В Полтаві одержано звістку, що 22 марта 
Государь Імператор оглядав в Петербурзі кустар¬ 
ну виставку і особливо був задоволений вироба¬ 
ми полтавських кустарів. Міністр внутрішніх 
справ, оглядаючи виставку, теж заявив: „Полтава 
побила рекорд". 

У публіки на цій виставці користуються 
великою увагою теж вироби катеринославських 
кустарів, особливо експонати майстерні катерино¬ 
славського повітового земства. 

Американська видумка. 
Не так давно компанія американських мі-

ліардерів звернулась за порадою до Петербург-
ських адвокатів, чи можна по Російському за¬ 
кону здійснить їм такий план: побудувать в 
Петербурзі колосальний палац по найновіших 
правилах техники. Палац, по проекту повинен 
вміщать в собі здоровенні штучні копанки 8 во¬ 
дою, освітлені? громовинним світлом. Береги ко¬ 
панок будуть обсаженні південними рослипами, 
меле котрими побудуються фантастичні альтанки, 
лавки, зиглики з столиками і т, п. Крім того ду¬ 
мають поробити чудові купальні і кабіни, де го¬ 
сті матимуть змогу переодягаться в купальні 
одііги. 

Коли миністерство внутрішніх справ не ма-
теме нічого проти такої видумки, то до декабря 
місяця цього року енергійні американці думають 
побудувать цей казковий, як вони звуть „Бад-
Паласт" па Камеїшоострівському острові. 

Твори надіслані до редакції. 
М. Комаров. ВІНОК Т. ШЕВЧЕНКОВІ, Видавництво 

.Сніп". Одеса, 1912 р.—Ц. 1 р. 50 к. 
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дано коштом автора; Київ, 1913 р.—u. 4 коп. . 
П. Сениця. „СЛАВА .ЙОМУ, СЛАВА!" Присвячено Гв. 

Франкові (для мішаного хору) слова П. Сениці., 

Т. Митрусь. НА ПРОВЕСНІ (Історія одного просвітнього 
т-ва на селі). Катеринослав, друкар. С. І- Баранов-
ського, 1912 р.—ц. 15 коп. 

С. Чериасенко (Провінціал). ЖАРТИ САТІРА. Опові¬ 
дання. Видавництво „Волосожар" Київ, 1913 р.— 
ц. ЗО коп. 
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ТЕАТРЪ ГОРОДСКОГО НАРОДНАГО ДОМА 
русская драма дирекція Д. М. ФОНЪ-МЕВЕСЪ. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. 
Понед-Ьльникъ 15-го Апреля два спектакля: утро: 

по общедоступнымъ цънамъ отъ 10 к. до 1 р. 20 к. 
1-й разъ веселая комедія ОБОЛТУСЫ и ВЪТРОГОНЫ въ 
4-хъ дъйств!яхъ, Л. Яковлева, переделана съ польской 
комедій (Wicek i Wacek) сочіненіе С. Пржебыльскаго. 
Вечеръ: Д. В. Авермевъ КАШИРСКАЯ СТАРИНА драма въ 
5-ти дййствіяхь. Главныя роли исполнять: Марьица-А. 
Г. ПривЪтова, Василій-И. А. Слоновъ, Бородавка-Д. Ф. 
Смирновъ, Живуля-В. Н. Волховской. Въ пьес* уча-
ствуетъ хоръ. 

Вторникъ 16-го Апръля два спектакля: утро: по 
общедоступнымъ цънамъ отъ 10 к. до 1 р. 20 к. Фр. 
Шиллеръ КОВАРСТВО и ЛЮБОВЬ Мещанская трагедія въ 
5-ти дьйств!яхъ, переводъ М. Михайлова. Участвуютъ: 
Г-жи Долинская, Жвирблисъ, Привътова, Побъдова; Гг. 
Кучинскій, Матловскій, Недълинъ 2-й, Пр!ймакъ, Сло¬ 
новъ, Смирновъ, Соколовъ. Вечеръ: Кн. А. И. Сумбатовъ 
СОКОЛЫ и ВОРОНЫ драма въ 5-ти дЪйств!яхъ. Главныя 
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блисъ, Зеленовъ-И. А. Слоновъ, Штопновъ-Д. Ф. Смирновъ 

Среда 17-го Апреля два спектакля: Утро: по зна¬ 
чительно-уменьшен. ц*намъ отъ 10 к. до 1 р 50 к 
Н. В. Гоголь ЖЕНИТЬБА въ 3-хъ дъйств!яхъ. II ГОЛОД¬ 
НЫЙ ДОНЪ ЖУАНЪ водевиль въ 1-мъ дьйствіи соч 
Лисенко-Конычъ. Начало въ 12у, час. дня. Вечеръ: 
Леонидъ Андреевъ ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ пьеса въ 4-хъ 
дъйств1яхъ Главныя роли исполнятъ Оль-Оль-А Г При 
вътова, Глуховцевъ-И. А. Слоновъ, Онуфрій- В.' Н. Вол¬ 
ховской Начало въ 8 ч. веч. Режиссеръ Г. И. Матковскій 
Цъны обыкновенныя. 

Четвергъ 18-го Апръля первый р а з ъ Кн А И 
Сумбатовъ. СТАРЫЙ ЗАКАЛЪ драма въ 5 ти „ГйствЫхъ 
Главныя роли исполнятъ: Въра Борисовна-М й Ж в ^ 
бГкій и Т СлБо°„РИС0ВНГ- Г- П Р"^ -ва Графъ и о-
Г - в . I БОЛСХГКОЙ: ОЛТЙНЪ-Д- Ф- Смирновъ' г ^ а -
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нятъ: Лариса-М. И Жвивб • 1ЯХЪ' Г п а в «ия роли испол-
новъ, Кнуровъ-Д ф CMHD Карандашевъ-И. А. Сло-
Билеты на вс*'сп ектакл
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сивную, безпартій¬ 

ную газету 
Газета ставитъ своей задачей служить своей борьб* за 
право и культуру, за осуществленіе стремлений прогрес¬ 
сивной и демократической Россіи. Въ стран«, вопреки 
всъмъ препятствіямт>, совершается непрерывный полити-
ческій, зкономическій и культурный ростъ. Отразить въ 
ce6t это неуклонное и несомненное расширеніе жизни, 
дать ему правильное истолкованіе—вотъ їлавная задача 
новой газеты. Общегосударственная жизнь постоянный 
культурный обмънъ уже объединили неразрывной духов¬ 
ной связью разноязычный народности, входящія въ со-
ставъ государства. Принимаясь за новое дъло, редакція 
надъется, что найдетъ и сочувствіе, и откликъ, и живую под¬ 
держку въ тъхъ, кто мож. и хоч. раэдълять ея стремленія. 
Широкая освъдомленность, богатство справочнаго матеріале. 
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Подписная ціна съ доставкой: на 12 м.—12 р., на 6 м.— 
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При подписка на годъ съ 1-го января допускается разсроч-
ка: при подпискъ—5 руб., къ 1-му апръля 4 руб. и 

къ 1-му августа—3 руб. 
Для сельскихъ учителей и свяшенниковъ, для учащихся 
въ высшихъ учебныхъ зав.-деюяхъ, фельдшеровъ, кре-
стьянъ, рабочихъ и прикащиковъ при непосредственномъ 
обращены въ Главную Контору подписная цъна пониже¬ 
на на 12 м.—9 р., на 9 м.—6 р. 75 к., на 6 м.—4 р. 50 к., 

на 3 м.—2 р. 40 к., на 1 м.—85 к. 
Допускается разсрочка: при подпискъ—4 р., къ 1тму 

апръля—3 р. и къ 1-му августа—2 р. 
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ныхъ дорогимъ мъстамъ русской литературы. < 
Въ истекшемъ году въ журналъ „ПУТЬ" среди другихъ 
произведений были напечатаны вещи слъдующихъ авторовъ: 
Максима Горькаго, Ивана Бунина, Ильи Ръпина, Е. Чи-
рикова, И. Бълоусова, В. Гофмана, И. Шмелева, Н. Д. 
Телешова, Скитальца, И. И. Попова, Л. Гальберштадта, 
Б. Лазаревскаго, С. Семенова, А. Коринесьаго, С. С. 
Мамонтова, Д. Ратгауза. К. Фофанова, В. Чешихина 
(Вътринскаго), Н. Мъшкова, Л. Зилова; Юрія Соболева, 
Н. Бернера, А. Чумаченко, Н. Львовой, С. Дрожжина, 
Н. Ашукина, Ю. Веселовскаго, П. Тулуба, М. Новиковой, 
А. Замиралова, Г. Вяткина, М. Сандомірскаго, П. Сухо¬ 

тина, В. Вътвицкаго и мн. др. 
Вступая во второй годъ издянія, журналъ значительно 
расшираетъ свою программу-и -помимо обычныхъ отдъ-
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откликъ на всъ вндающіяся явленія литературно-худо¬ 

жественной и общественной жизни. 
II. ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВЪ: воспоминанія, замітки и 
сообщенія о жизни и деятельности литераторовъ, худож-, 

никовъ, артистовъ и общественныхъ дъятелей. 
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цу—вдвое. Цъна отдъльнаго № 35 коп. Съ пересылкой и 
въ провинціи—40 к. Редакторъ-издатель А. И. В*лоусовъ. 
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