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МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ. 1864-1913. 



МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ. 

Художник. 
Посвячую iifiii малюнок пом'яти Михайла Коцюбинського. 

Листя виноградне, що в'ється по ве¬ 
ранді, кидає химерні тіни на посилану золо-
туватим піском доріжку і на ясно-білі стіни 
будинку. В квітнику гудіння пчіл, а з рос-
чиненого вікна сиплеться водоспадом музика. 

За столом на веранді сидить посивілий, 
натомлений життям чоловік і пише. Вітерець 
пустотливо підіймав листок паперу, вдаючи, 
що хоче занести його безвісти. А той, що 
пише, не знає, чи сердитись йому на вітер, 
чи ні. Лагідна усмішка, що зайчиком про¬ 
бігає по устах, закінчує суперечку. Листок 
знов на місті, а рука пише далі; і один за 
одним на папері виростають рядки, мов на 
сніговому полі сліди казкових птиць. 

Згук рояля, ніби кокетуючи, нежданно 
обірвався. На веранду випурхнула дівчина 
в крилато-лехкому убранні. Кинула очима, і 
погляд поцілунком одбився на стомленому, 
але радісному обличчі. 

Вийшла в сад. 
— Антоне Сергійовичу, ви любите білі 

троянди? 
Антон Сергійович усміхається й кладе 

перо. Справді, ЦІЄЇ ночі росцвілись білі тро¬ 
янди. Подумать тільки, вчора вони ще не 
цвіли,-за одну ніч, коротку і теплу росцві-
ли вони... І він вдихає пахощі, і не може ЇЇЕПї НИМИ' В0НИ З л и н у т ь з бе-
як л е х к и Г Г " К О Л И Щ У Т Ь ^ піднімаючись, 
як лехкий туман над озером—і ллються 
ллються хвилями в груди! л л ю т ь ся , 

обсяги™« Zf' АУМКа Че***е Ще незаймані обсяги, як кридата ласт.вка з амр іяне пов.т_ 

ря. Все ширші круги, все вищий льот,—все 
ніжніщі слова. А музика знов котиться ча¬ 
рівним колесом, наздоганяє шум зелених віт 
і плине в височінь у вихорі, в екстазі, в 
захваті. 

Срібним паутинням опутує мелодія слів 
осіннє поле душі, а на сріблі тому одбились 
білі хмарки, білі хмарки весни. 

Пише про сльози,—а в сльозах грає 
сонце; малює бруд життя,-а в малюнку тро¬ 
яндовим цвітом бренить те, що не згасло ще 
в серцях людських! 

Далі... далі... 
Хтось проходить над землею і сипле 

золоте зерно в зелену землю, в ГРУДИ птиць 
звірів, людей... І жадібно, і вдячно пршша 
ютьР звірї, птиці, земля люди « £ £ £ £ 
воно на славу, і мають уже ишу 
гиллям, немов корогвами, молоді рослини. 

І Г л и вдарить дзвін останній, і ^ спо¬ 
чинок піде натомлена- людина, хто 
тиме ці рядки і рожевий пелюсток закруж¬ 
ляє, запахне, забренить у його душі..У тр -
яндовому пелюсткові відбилося те ж, що 
поетовій душі: вічне сонце. І нерівними, 
схвильованими рядками виривається з-шд 
руки хвала вічному сонцеві. 

Так! І смерть, і відродження мусить 
вітать один дзвін! 

Колишуться, пливуть слова, мов кара¬ 
ван у пустелі, до тихої оази, до води живої... 
І срібно-сиве волосся золотить, просковзуючи 
між виноградною зеленню, пустотливий со-
яшний промінь... 



С. 4EPRACEHR0. 

Михайло Коцюбинський. 
(Замісць некролога). 

„Душа моя роскрнта для чужого горя, 
як квітка для роси"... 

І зів'яла пишна квітка, що на ніжних 
пелюстках своїх колисала діамантові росы 
сліз людських, людського страждання, чару¬ 
вала красою творчих проявів і співала... так, 
співала всіми барвами своїми про щастя й 
муки, про світло й тіни, про величність і 
мерзоту людської душі. Квітка зів'яла, під¬ 
тята косою смерти, лишивши після/себе рііі 
невмірущих образів, що були змістом- її ще 
нечуваних прекрасних пісень. 

Більш двох місяців минуло відтоді, як 
упокоївся навіки Михайло Коцюбинський, але 
досі думка не хоче звикнути до факту, про¬ 
тестує, вважає це за якесь незрозуміле, жа¬ 
хливе intermezzo, якому зрештою прийде край, 
і дивна квітка творчости Коцюбинського знову 
зачарує красою. -, 

Творчість Коцюбинського в нашій .літе¬ 
ратурі є з'явищем надзвичайним. Умови куль¬ 
турно-політичного життя українського досі 
були й є причиною того, що наші художни¬ 
ки не могли цілком віддатись мистецтву і 
так чи инак, мимоволі може, відгукувались 
чи безпосередньою участю, чи писаннями на 
житейські кличі, котрі здебільшого небагато 
мають спільного з мистецтвом, як таким. Це 
зменшувало продукцію творчости, впливало 
на неі руйнуюче, а часом і зовсім замулю¬ 
вало ті творчі можливости, що коштов¬ 
ними самоцвітами сіяли в душах твор¬ 
ців Треба було бути художником великої 
сили й витревалости, щоб утриматись на на¬ 
лежній артистичній височіні, витати по-над 
бурхливою буденщиною і в ній знаходити 
дивні одсвіти довічньої краси, знаходити 
виявляти їх не сухим протоколом або запаль¬ 
ною ріторикою, а чудовими артистичними зраз¬ 
ками мистецтва. Для цього треба володіти 
чаром збагнути не для всякого приступну 
таємничу глибінь духу людського й трагич-
ність контрастів життьових. Хто їх збагнув, і 
виявив у творах той досяг безсмертя, бо був 
справжнім художником, великим артистом. 

Михайло Коцюбинський, як ніхто з на¬ 
ших художників слова, заслуговує на славу 
правдивого артиста. Вже з перших літератур¬ 
них спроб його, обвіяних легким повівом ро¬ 
мантизму, бачимо, що йому глибоко знайомі 
таємниці творчости, що він не виробив цієї 
здібности у собі, а народився з нею, як оз¬ 
броєна Афіна з голови Зевсової, а . далі 
тільки розвинув, розгорнув її у всю широ¬ 
чінь, позбувшись зовсім впливу своїх попе¬ 
редників. Ступінь за ступнем ми можемо 
легко простежити цей визвольний процес і 
творчу еволюцію Коцюбинського в напрямку 
до перенесення центра творчої ваги з більш-
менш поверхової інтерпретації й художнього 
виявлення прикмет об'єктів творчости — 
на внутрішню їх псіхологію, суть і єство, на 
глибоке проникання в душу річей і високо-
артистичне виявлення їх змісту, їхньої суб¬ 
станції, виявлення не в формі філософичних 
трактатів і міркувань, а чарівними невміру-
щими образами. 

Обсяг творчости Коцюбинського, не має 
меж: майстерний пензель його з однаковим за¬ 
хватом працює над різноманітними темами й 
з'явищами, не гребуючи ніяким матеріялом 
для того: економічне й соціальне безладдя, 
протест супроти істнуючих форм життя—як 
поодинокої людини, так і колективу, звірячі 
інстінкти й високі змагання духу людського, 
мерзенство й фальш сучасної культури й 
краса життя первістного, бридота й можли¬ 
вість прекрасного істнування, взагалі—душа 
людини, взагалі душа природи—ось об'єкти 
творчости великого артиста. Д л я нього не 
було недостойних творчости об'єктів, бо зба 
гнув він ту просту істину, особливо чужу й 
незрозумілу для де-яких наших письменників 
т. з. нової, до-речі мовити, приблудної а тому 
анемічної й потворної течії в українській лі¬ 
тературі, істину, що великий художник го¬ 
стрим оком своїм усюди знайде трагилне й 
прекрасне, а тому й варте приложения твор¬ 
чих здібностей своїх. * 

Схема поступового розвитку, шступо-



вих одмін і ходу творчости нашого великого 
письменника нам уявляється так: творець 
знайомиться потроху по кращих зразках з 
таємницями творчости, дослухається до по¬ 
тенціальних сил, що буяють йому в душі й 
шукають виходу, несміливо береться творити, 
по інерції наслідуючи і манеру й способи 
вчителів („Ціпов'яз", „Для загального добра", 
„П'ятизлотник", „На віру"), швидко міцніє в 
силах, не задовольняється чужими зразками, 
намагається найти й зрештою знаходить вла¬ 
сний шлях, постелено проникаючи в тайники 
духу людського („Дебют", „Цвіт яблуні", „їі 
дорозі", „Невідомий", „Сон", „Він іде", „Сміх", 
„Persona grata", „Fata-morgana"), вражається 
величезною силою бридоти, умовностей, хам¬ 
ства, мерзенства; цього вражіння не в силі 
перемогти. навіть те дуже й прекрасне, що 
сіяє иевмірущою красою в природі і в душі 
людини й творить різкий контраст з оточен¬ 
ням, не в силі перемогти—і артист знемага¬ 
ється під тягарем суперечностей і розладдя 
між тим, що є, й тим, що могло-б бути, ко-
ли-б у людині перемогло почуття краси, зне¬ 
магається під тягарем умовностей — тих віч¬ 
них „треба" й „мусиш", що вбивають прекра¬ 
сні, вільні змагання духа, і в душі худож¬ 
ника оселяється глибока зневіра й огида до 
сучасного, туга за самотністю, як такою, й 
почуття самотности творчої („Утома", „Само-
тнии«, „Intermezzo"). Знеможена душа пое¬ 
това тужить за життям підсвідомим і навіть 
несвідомим. „Поете, _ виривається в однім 

любиш" х м ° а ї и б И л С Ь К 0 Г 0 ' - Я ИЄ ДИВУЮРЬ' Щ ° Tvaunran« ; л е я співчуваю тобі, коли з 
тонТ Ггп тздрісп»° стежиш за хмаркою, що 
лі« ( С В а ' Т Ь С Я * ГШ1е в блакитнШ пусте-
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шукання гармонії її краси життя по-за куль¬ 
турним світом, в тих рештках на землі пер-
вістного ладу життя, які ще збереглися по¬ 
декуди й які художникові пощастило спосте¬ 
рігати на власні очі. Це н є змістом останнього 
періоду творчости Коцюбинського. Ця його 
осанна першстній гармонії життя людини ви¬ 
лилась у прекрасній, чарівній поемі гірсько¬ 
го життя гуцулів—„Тіни забутих предків" і 
в картинах, що малюють спотворення перві-
стиої гармонії,—„Що записано в книгу жит¬ 
тя" й почасти „Хвала життю", і „Як ми їзди¬ 
ли до Криниці" (останнє важливе для нас, 
власне, як предтеча й натяк на дальші вис¬ 
новки автора). 

Глибині творчости Коцюбинського, гли¬ 
бині питань духа, яких торкався художник, 
у повній мірі відповідає й його дивно-арти-
стичішй, глибокий, барвистий стиль. Тонкий 
псіхолог, від допитливого ока якого не схо¬ 
ваються ні таємничі ізломи духа, ні найтон-
іиі переживання й почування, ні найдрібніші 
одміни в природі, чарівний владарь слова, 
Коцюбинський утворив для власного вжитку 
свій одмінний стиль, використавши сміливою 
рукою всі чудові прикмети української мови. 
Його стиль—повний барв, музики, пластич¬ 
ности, еластичности, величезної виразности й 
доскональности. При читанні його творів, ви 
можете захопитись, загубити нитку фабули, 
характеристику його персонажів, зміст опові¬ 
дання—і раювати, слідкуючи тільки за об¬ 
разністю стилю, знайшовши в йому самому 
глибокий зміст і красу... 

З Коцюбинським зійшов у могилу пер¬ 
шорядний художник рідного слова, не ли¬ 
шивши по собі наступників. Тим-то втрата 
його оді б'ється пекучим болем у серці кож¬ 
ного, хто глибоко відчуває муки рідного 
слова Й хто любить своє рідне над усе в 
світі. 



До 25-літнього ювілею Любов Павловни Лініцької. 
2 червня 1888 року Здійснилась давно 

укохана мрія Любов Павловни: вона виступи¬ 
ла в професіональній „Русько-Малоруській" 
трупі Михайлова-Муравйова в г. Маріуполі в 
ролі Уляни із „Сватання на Гончарівці". 

Ще з другої кляси гімназії засіла їй дум¬ 
ка конче присвятить своє життя сцені. І от 
скінчивши Харьківську і гімназію, Любов 
Павловна, прикладає всі сили, щоб здійснити 
своє давне жадання. Живучи в Таганрозі, 
брала участь в аматорських виставах, але це 
не могло задовольнити щирих, глибоко запалих 
в душу, жадань, і вона, довідавшись, що в 
г. Єлисаветі трупа М. Садовського, поїхала 
туди, але мусила вернутись без бажаних для 
неї наслідків. 

• Така невдача не зупиняє Любов Павлов¬ 
ни і вона, ще з більшим завзяттям, їде в 
Москву, де грає трупа Кропивницького, але і 
тут її мріям здійснитись не судилось. Але 
трохи згодом давно ждана ціль досягнена і, 
виступивши з успіхом в ролі Уляни, Любов 
Павловна стае артисткою. Скілько радощів.... 
щастя.... мрій!... 

На зіму Любов Павловну запрошено бу¬ 
ло в трупу Шаповалова, виключно на україн¬ 
ські ролі, а 16 квітня 1889 
р., вона виступила як дебю¬ 
тантка у Кропивницького в 
Єлисаветі в ролі „Наталки 
Полтавки". Згодом грала в 
трупах Васильєва, Оакса-
ганського, Суслова, а в 1909 
році вступила в склад тру¬ 
пи М. Садовського, де грає 
і досі. Любов Павловна за 
цей час переграла всі кра¬ 

щі ролі українського репертуару, як орігі-
нального, так і перекладного. 

В цій коротенькій замітці неможна під¬ 
рахувати і оцінить всього того, що зробила 
Любов Павловна для української сцени, це 
зробить Історія Українського Театру, поста¬ 
вивши ім'я Любов Павловни в ряди кори¬ 
феїв, в ряди перших борців за рідне мистецт¬ 
во. Вона міцно опанувала перекладний репер¬ 
туар і нею утворені постаті не забудуться. 

Підставивши плечі під той тягар, який 
поклав на неї наш театр, не дивлячись ні 
на які умови, вона з любовію і вірою іде 
вперед. Не раз запрохували її на російську 
сцену, пророкуючи „большому кораблю— 
большое плаваніе", але вона зосталась вір¬ 
ною своїй меті. Що саме цінне, саме до¬ 
роге в людині, то це „любов і милосердя до 
всіх", котре терни, і лаври не могли знищи¬ 
ти, у'Любов Павловни. Іменно такої людини, 
як Любов Павловна, навряд чи можна знай¬ 
ти навіть серед загалу, не кажучи про актьо-
рів, напів хворих самолюб'ям і знервованих 
людей. Вона завжди привітлива, щира до 
всіх. Для неї нема більшого, меншого актьо-
ра, хориста, у неї кожний рівний- однаковий. 

Любов і популярність, 
які має Любов Павловна, 
суть найкращий доказ то¬ 
го, яка вона людина і ар¬ 
тистка. 

Побільше - б т а к и х 
безкорисливих, скромних і 
„сильних духом" працев-
ників на ниві рідного ми¬ 
стецтва! 

О. К. 



Пам'яти І. В. Загорського. 
Двадцятого квітня цього року, рівно 

п'ять літ минуло з того часу, як невблаганий 
косар-смерть несподівано й дочасно скосив 
в Одесі одного з найталановитіших і невтом¬ 
них працьовників української сцени, Івана 
Васильевича Загорського. 

Іван Васильевич був з того гурту арти¬ 
стів старої формації, що все своє життя гли¬ 
боко і всією істотою лю¬ 
бив своє рідне мистец¬ 
тво, це був той артист, 
до якого сміливо можна 
прикласти слова Івана 
Барильченка з „Суєти": 
„Міг иноді й поголодать, 
щоб тільки певність мати 
в тім, що справді несеш 
не хибно цей стяг свя¬ 
щенний«. І справді, Іван 
Васильевич — загальний 
„Ваня", в самі критичні 
часи з веселою усмішкою 
на устах міг голодать, 
ніколи не нарікаючи, жду¬ 
чи кращих часів, коли 
можна було й погулять. 

Прирожденний ко¬ 
мік, як в житті, так і на 
сцені, він веселою своєю 
вдачею завжди підтриму¬ 
вав в щоденній боротьбі 
за хліб насущний і дру¬ 
гих, дякуючи цьому Іван Васильевич був 
загальним любимцем трупи. Де Ваня,—там 
гурт актерів і веселий сміх. Ця приро¬ 
жденна його весела вдача не покинула його 
навіть до самої смерти і коли перед опера¬ 
цією, йому робили пропанацію черепа, його 
вели в ванну, щоб потім перейти на опера¬ 

ційний стіл, він з тією ж веселою усмішкою 
звернувся до М. К. Заньковецької, що тут 
стояла, промовив: „Мать, одвернись, буду 
штанці скидать". 

Пригадуючи ті тяжкі часи українського 
театру, коли по наказу уряду повинні були 
грать в один і той же вечір рівне число ак¬ 
тів, як російських, так і українських, Вані 

приходилось не менше 
як по п'ять, по шість 
ролів в вечір. І я ніколи 
не чув, щоб йому цс бу¬ 
ло тяжко, навпаки, той 
же веселий, як завжди, 
він, перегріміровуючись 
з одної ролі в другу, 
росказував який - небудь 
анекдот, або гострослов-
лгочн, смішив присутніх. 
Один раз, коли я зайшон 
до нього в у борну, до 
виставлений був цілий 
ряд париків, в яких йому 
цей вечір приходилось 
грать, він звернувся до 
мене і сміючись спитав: 
„Як ти думаєш, в якого 
з них я повинен загрі-
міруватись, щоб уже в 
йому і на той світ пред¬ 
стать?" Несподівано рап¬ 
това втрата Івана Ва¬ 

сильевича так засмутила всіх товаришів, що 
спектакль насилу скінчили. 

Пером тобі земля, мій добрий товаришу. 
Пам'ять про тебе живе й житиме про-між 
твоїх товаришів, що при кожній нагоді зга¬ 
дують тебе від щирого серця. 

М. Садовсмсий. 

. . M - n r / r Z f 0 ^ Шануючи пам'ять видатного актера і товариша, артисти трупи М. Садов-
ського поставили надгробок на могилі небіжчика І. В. Загорського. 



До 5О-літнього ювилею опери „Запорожець за Дунаем". 

Недавно минуло 50 років зо дня пер¬ 
шої постановки на сцені опери С. Артемов-
ського-Гулака—„Запорожець за Дунаем«. Ця 
річь займала весь час, та і тепер займає да¬ 
леко не останнє місце в українському сце¬ 
ничному репертуарі, і через те—буде не зай¬ 
вим сказати кілька слів як про самий твір, 
такъ і про його автора. 

Семен Степанович Артемовський-Гулак, 
небіж відомого українського письменника 
Петра Артемовського,—родом з Київщини, з 
Черкаського повіту. В молодих літах ще він 
був викликаний до Петербургу, щоб вчитись 
співу і, незабаром після того, був посланий 
в Італію на казенний кошт. В Італії він про¬ 
був 5 років, опанував французького і італій¬ 
ською мовою, але разом з тим, не втратив 
національних сімпатій і, наприклад, листи 
до дому завжди писав по-українському. По¬ 
вернувшись знов до Петербургу, Артемов¬ 
ський-Гулак увійшов у состав оперної тру¬ 
пи Імператорських театрів. А в 1844 році, 

ІКОЛИ відомому співцеві Рубіні доручено бу¬ 
ло зібрать для Петербургу постійну італій¬ 
ську трупу,—Артемовський, разом з О. Пе¬ 
тровим, теж були призначені в її состав. 

Під час свого пробування в Петербурзі, 
Артемовський провадив веселе життя, бував 
у місцевих багатирів-арістокр&гів, але, разом 
з тим, підтримував в собі національні сім-
патії'і любив бувать в гуртках українців, 
де зустрічався з Шевченком, 'Костомаровим, 
Білозерським, Кухаренком і иншими діячами 
того часу. 

Як артист, Артемовський мав великий 
поспіх в роляЗПталійокого репертуару („Дон-
Жуан", „Пурітане"), був першим виконав¬ 
цем „Руслана" (в 1842 році), але, по відозвах 
сучасників, особливо гарним був в україн¬ 
ських ролях, напр., в „Москалі-Чарівнику«. 

Артемовський залишив сцену в кінці 60-х 
років і оселився у Москві (відтіля була ро¬ 
дом його жінка). Там він і помер в 1874 році. 

В 1868 році Артемовський написав оперу 
„Запорожець за Дунаєм«, котра в тогочас¬ 
ній пресі, а також в пізніших спогадах у ро¬ 
сійських журналах чомусь зветься „Запо¬ 

рожцы за Дунаемъ". Цю річ вірніш було-б 
назвати опереттою, або, принаймні, „коміч¬ 
ною оперою", бо в ній спів весь час чер¬ 
гується з розмовою і, через те, вона не від¬ 
повідає формї справжньої опери. Але у всіх 
виданнях вона зветься: „опера С. Артемов-
скаго" (вид. 1863 року), або—„малороссій-
ская опера" (вид. Гутхейль 1885 року). 

Хоча в виданні Гутхейль надруковано: 
„Запорожець за Дунаемъ. Малороссійская 
опера въ 3 д., съ хорами и танцами. Текстъ 
и музыка С. С. Артемовскаго",—але ми ма¬ 
емо звістку, що лібретто спочатку було зроб¬ 
лено Костомаровим, а потім вже виправлено 
і пристосовано до сцени Артемовським з за¬ 
помогою де-кого з приятелів. („Ист. Виста." 
1893 Г., КН. 4, стр. 111—112). 

Текст опери—почасти український, по¬ 
части—російский: по російскому говорять всі 
чужеземці. Така „двоязичність«— цілком зро¬ 
зуміла для тих часів. Пригадаємо, що піз¬ 
ніше ще Квітка так писав свої твори. За 
останні часи в кращих українських труцах 
вже подбали про те, щоб звести цей текст 
ДО ЄДИНОЇ МОВИ. 

Музика опери „Запорожець за Дунаєм" 
не показує у її автора серйозної композітор-
ської школи: вона досить прімітівна по гар¬ 
моничному складу, але разом з тим, виявляє 
чимале мелодійне багатство, щ0 виникає 
може, з природної музичности автора, неза¬ 
лежно навіть від якоїсь школи, у 'всякім 
разі, італійська школа музики і співу ЯКУ 
пройшов автор, помітно дала себе знать'петтт 
усього—в-загальному складі, „стилі« опетш 
та і в де-яких деталях. Перщ усього —пет>' 
шорядне значіння співця і відносна тоімітіГ 
ність оркестру, потім,-окремі вокальні АптГ 
ми в дусі тогочасної італійської опетт 1_ 
лірічної, то комічної (особливо характерні я 
цього боку, напр., обидва ду е т и К а т е * і 
Одарки). Велика численність танців Гкоза 
вів« під усякими назвами) з'явилася тут ма" 
буть під впливом вимог того часу І 
опері вважався неодмінно п о т р ^ г ^ д і * 
ознии балет Того, що м и тепер розумієГяк 
національний колоріт, в onepf %Z™L% 
за Дунаем«, помітно мало. Найбільш яскр* 



вою з цього погляду являється пісня Одарки: 
„Ой казала мені мати". Недаремно вона май¬ 
же стала народнъою (до речі,—придбавши 
досить вульгарний варіант тексту поруч із 
звичайним). Потім можна зазначити дует— 
„Чорной хмарою діброва", написаний в дусі 
польсько-української музики (особливо це по¬ 
мітно в рітмі середньої і останньої частини, 
який наближається до мазурки). Це досить 
зрозуміло для того часу, коли і в літерату¬ 
рі польські і українські елементи схрещува¬ 
лись. Що до решти музичного змісту опери, 
то там уже маємо мало характерного з по¬ 
гляду національного „стилю". Хори, особли¬ 
во перший і передостанній („Владико неба і 
землі"), написані в звичайнім хорально-цер¬ 
ковнім стилі, і, коли це ще в де-якій мірі 
натурально для хора—молитви, то всі другі 
хори, таким способом досить обезфарблюють-
ся і не дають ілюзії народнього співу. 

Підводячи ітог всьому сказаному, всеж-
таки, не можна рішучо осудити цей твір з 
погляду хоча-би вимагань національного ко-
лоріту. Коли ми пригадаєм, що розроблення 
української пісні на дійсному науковому 
грунті почалося лише в 70-х роках минуло¬ 
го століття, то побачимо, що ця опера і в 
такому вигляді, як вона була написана, яви¬ 
лась немалим вкладом в скарб української 
музики і театру. 

Ясно, що автор „Запорожця" не мав пе¬ 
ред собою тих широко відчинених джерел 
народньої творчости, з яких пізніше могли 
черпать українські композітори. І те, що 
вс<ГжЗРОбЛЄН° П р и Т°Д І Ш Н І Х Умовах, було, 

н~ТаКИ ' »новим словом" для української 

»ий в І Ж ? " * За Дунаем" був П0СТаВЛЄ" arnv в тї р а з н а сц.ені Марийського те-
новки^труднТГ1" Т0Ч?У ДаТУ ЦМ П ° С Т а : 
» И с Т О р А с е ^ е С Т И ' В - ЧЄШІХІН В СВ0ЇИ 
1863 DOKV т 0ПеРы" показує 14 квітня 
(за 11 к в і т н я ^ * 3аМІТКИ в М 8 4 "Р а Д И" 
ходячи з тієї пТ°А^Н и р и з н а т ь це-число, ви-
зон в MapüHcbVS1' НІ"би т о театральний се-
як до кінця MicmL0I^Pi НЄ Ш ^ т и с ь далі, 
не маємо під -nvl КВ1ТНЯ- Ми зараз, на жаль, 
про те, як були в Т *KHXq> ЦЩШИХ ЗВІСТ0К 

літній сезон в Пет«*пй
ЧаСу Р°здален1 з і м н і й і 

з тим, инші джерела У Р 8 Ь К И Х Т Є а т р а х- Р М ° М 
м^-ерела і, при тому, більшість 

їх,—показують иишудату,-23 травня 1863 
року. Нарешті доводиться це питання лиши¬ 
ти відкритим, і миритись з цією неневністі-
стю также, як із иншими неясними факта¬ 
ми із біографії нашого композітора. 

Так, напр., ми не маємо, навіть, звісток 
про рік, в якім родився Артемовський, з яко¬ 
го саме місця він родом, коли був взятий до 
Петербургу і т. ин. Більше, певних біогра-
фичиих відомостей ми маємо лише з того 
часу, коли він вже почав свою артистичну 
кар'єру. 

При постановці опери „^Запорожець за 
Дунаєм" головні ролі були, виконані самим 
Артемовським і Д. М. Леоновою. Критика 
зустріла нову оперу не дуже прихильно. 
Зважали на нескладність сюжету і музики, 
на компілятивність її (ніби—то вона скомпа-
нована цілком із народних пісень). Цей остан¬ 
ній докір, як ми бачимо теперь, як-раз був 
несправедливим, бо навпаки, автор мало чер¬ 
пав із народнього джерела, та, певно, і не 
міг' більше цього зробить. У всякім разі, 
опера видержала цілий сезон на Марийський 
сцені, потім перейшла до провінції, а, з на-
рожденням справжніх українських труп, за¬ 
лунала по всіх кутках нашого краю. 

Не зважаючи на де-які хиби драматич¬ 
ного змісту, на штучність „завязки" і „раз¬ 
вязки", цей твір мусив в свій час робити не¬ 
мале музичне і драматичне вражіння, особ¬ 
ливо—при талановитому виконанні головних 
ролів, досить яскраво написаних. Та і в на¬ 
ші часи, коли ми підходимо до нашого те¬ 
атру і музики з поширеною міркою, ця опе¬ 
ра ще робить безпосереднє музичне вражін¬ 
ня, не глядячи на де-які відгуки сентімента-
лізму в тексті; і музиці, коли ми порівняєм 
її з иншими п'єсами нашого музичного ре¬ 
пертуару, може—більш характерними з по¬ 
гляду національного колоріту, але, часто, зо¬ 
всім примітивними з.загальио-музичного по¬ 
гляду. „Запорожець" 50 років був одною з 
улюблених п'єс нашого репертуару і, мабуть, 
ще продержиться немало на нашій сцені. В 
ролі.Івана Карася „пожинали лаври" в с і к 0 ' 
ріфеї нашої сцени і найкращі з їх нащадків. 

Кілька років тому А. Л. Горєлов спро¬ 
бував в де-якій мірі переробить оперу „За¬ 
порожець, за Дунаєм", нристосовавши її до 
ширших музичних вимагань (ця робота при-



св'ячена М.. К. Садовсысому). Опера була не 
тільки переоркестрована, але були цілком 
перероблені де-які музичні №№ и дописані 
нові. Із цієї переробки де-що увійшло в те-
атрадьну практіку. Так, у більшости труп 
виконується додатковдй № Оксани: „При¬ 
линь, прилинь, козаче мій" (після романса 
„Місяцю ясній"). А, напр., в трупі М. К. Са-
довського проводиться по „гореловскому" 
примірнику сцена з імамом (починаючи від 
слів: „чи не можна б зараз знати..." і т. д.). 
Що до загальної музичної вартости нової 
переробки, то в коротких словах можна ска¬ 
зати, що оркестровка виявляє немалий ху¬ 
дожній смак, а де-які Н°Хя знову написані, 
маючи досить музичного змісту, разом з тим 
дуже підходять по духу до первісної музики 
опори і являются через те, натуральним до¬ 

датком. Не можна сказати цього, напр., про 
хор: .„Нас сьогодні сповістили"... Ця річ, в 
протилежність примітивному акордовому скла¬ 
ду музики Артемовського, дає немало рито¬ 
рики, надуживання унісонів і часті помилки 
проти наголосів тексту. 

Дійсне відрождення української музики 
нерозривно з'язано для нас з величньою по-
статю батька-Лисенка. Але справедливість 
вимагає, щоб, оглянувшись трохи назад, ми 
не забули пом'янути добрим словом-того, хто 
ще раніш дав залунати з столичної сцени 
нашій музиці, хоч іще трохи—в чужоземній 
одіжі. 

„Запорожець" із-за Дунаю нроклав собі 
широкий шлях по всій українській сцені і 
його автор заслужив собі одно з самих по¬ 
чесних місць в історії нашого мистецтва. 

В. Борецький. 

Старе українське шкло. 
Давній український побз'т, відомий нам 

з старих документів, мемуарів й листів, ві¬ 
домий, залежно від отцих джерел, майже тіль¬ 
ки по назвах, прийма за останні часи вже 
більш реальні форми. 

Дякувати тут треба тій цікавості, що 
нарешті звернз'ла увагу і на матеріальну 
сторону нашого давнього життя, наслідком 
чого з'явилася охота до збірання старовини. 

Кілька десятків років, переважно з се¬ 
редини минулого століття—інтереси в цьому 
напрямі обмежувались по більшости старо¬ 
виною для нас давноминулою—перед історич¬ 
ною і князівською. Тільки за останнє деся¬ 
тиліття, навіть в останні роки, може в з'язку 
з побільшенням інтересу до нашого націо-



нального відродження, близша до нас старо¬ 
вина, рідна нам, ще почасти жива серед прос¬ 
того люду, потроху, а чим далі, тим більш, 

виходить наперед і займа, і в збірапшо, і в 
студіях, одне з головних міст. 

З другого боку, здобутки нашої мину-
лости цього розділу, в більшости мають тіс¬ 
ний з'язок з мистецтвом—це виклика спе¬ 
ціальний інтерес і побільшує кількість людей, 
що ним цікавляться, бо археологія, в тісному 
значінню цього слова, дає, треба правду ска¬ 
зати, значно менш простору, обмежується 
більш одноманітним матеріалом. 

Серед наших збірок старовини—громад¬ 
ських і приватних,—серед ріжних колекцій, 
що характеризують давній побут нашого наро¬ 
ду, можна побачити цікаві речі-переважно 

~ хТ̂ ° srд™і 
Х 1 с Г к о ж „ ° Р І Г І Н а Л Ь Н І С Т Ь К0ЖН0Ї Реч і' £ ° 
буяь Т о т Н °КРЄМ0' Не п о одній якій не-

примусило звернути и л в и Р° 0 1 в >-} с е Це 

більшу увагу, ZLmLoT ^ ШКЛ° 
ь ш ило на нього попит і 

ціну, а разом з цим—і шукання. Наслідком 
цього ми з'являємся свідками, як час од ча¬ 
су побільшуються збірки шклянних виробів, 
я іс виходять на світ божші усе нові, та нові 
зразки давньої, майже тепер вже зовсім за¬ 
бутої, продукції, що постарчала для ужитку 
нашим [дідам та прадідам цікаві речі, з'яза-
ні з усім їх побутом. 

Збірання отцих пам'яток старовини ще 
тільки як слід розпочалося, за для того, ще 
не час братись за широку роботу—відкри¬ 
вається усе новий матеріал. Але звернути 
увагу і згадати про добуті факти з цієї 
области—думаємо—пора,—і кілька слідуючих 
за цим рядків ми і присвячуємо старому 
українському шклу. 

Коли вперше попало на Україну шкло— 
трудно сказати, але це було, розуміється ду¬ 
же давно. В скиеськнх могилах, що цілими 
рядами ще ü досі підносяться па водорозді-
лах, на самих високих місцях скрізь по 
України, ми стріваєм посуду грецького ви¬ 
робу, а меж нею і шкляиу; ще більш знахо¬ 
димо тут намиста кольорового шкла. Пізніш, 

в перші століття після Різдва, коли грець¬ 
кий вплив змінився на римський, маемо в 
могилах чудові зразки шкла римського по-



ходжешш. Ще пізніш доходило до нас шкло 
перське і арабське, нарешті—впзантийське, 
як в формі посуди, так і в формі мозаїки, 
смальти і емалі. 

Ллє це булп усе чужі вироби, іцо по¬ 
падали на Україну вже в закінченому стані. 
На черзі дуже цікаве питання: коли-ж поча¬ 
ли виплавляти у нас шкло на місті, в самій 

Україні? Ясних доказів ми тут не маємо, але 
можна гадати, що в добу князівську, пере¬ 
важно в XI—ХП ст., коли взагалі наша 

культура піднялася дуже високо, коли в 
більш—менш поважних центрах широко роз¬ 
винулись ріжні промисли, між ними і про¬ 

мисли мистецького напряму, почався у нас і 
промисел шклянний. 

Серед ріжних річей цієї доби, що на¬ 
повнюють цілі залі наших музеїв, річей з шкла 
стрівається, правда, небагато. Але і між ни¬ 
ми можна відокромити групу иікляшюї посу¬ 
ди, що найчастіш стрівається в знахідках 
і що має однаковий характер і ио формі, і 
по матеріалу, і по техниці. Це будуть особ¬ 
ливого виду чарки, чи пугарі, з дуже тов¬ 
стого шкла, по більшосте оздоблені шклян-
ними-ж смужками. Можна думати, щ0 отці 
чарки вироблялися тут, на місті, були пел 
шими (окрім шкла на шибки) шклянними ви 
робами на Україні, що дали початок для nv" 
же росповсюдженого потім промислу \т 
ленька деталь: оздоба, про яку ми згада™ 
шішшні смужки, часом щ е 3 поперечними 
пружками, зостається, поруч з инщими о з Г 
бою шкла і надалі, аж до самого останнього 
часу, коли цей промисел загубив свШ на 
ціональиии характер, певеніи,-.« 7 
ву фабричну пРодукцію

ПЄРЄВ1ВСЯ в шаб*°=°-
Шкло-матеріал д у ж е л о ы к и й > з а ^ 



того взагалі його заховалося від давніх ча¬ 
сів дуже небагато. А коли ми посунемося 
ще трохи далі, перейдем до XIV—XV і по¬ 
части XVI стол., до доби, коли життя на 

краші затихло, культурний рівень став низ-
ними " ИМ 3 а г а л ь н У бідність пам'яток, між 
зразка* Ш К Л а : поки-Що не маєм а ні одного 

на протяа?\л!ЇУ°Г° наи-іонального мистецтва 
тись й Й XVIII вік. мусив торкну-
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і кольорів гт,Та31І°' Н а Ріжноманітність форм 
ний стан п ' в з а галі на високо розвине-
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зосталася та сама ЗМеншився, але техника 
Ми маємо TVT ня ч™ • . 

J 1 н а Увазі тільки той роз¬ 

діл шкла, що був справжнім народнім про¬ 
мислом, де головним струмеитом були руки, 
та саме примітивне знаряддя. Вироби от-
цього характеру—чисто народнього—н були 
широко росповсюджені по усій території 
України. Центри промислу, а їх те-ж було 
багато, знаходились там, де більш усього 
сприяли його розвитку природні обставини— 
на першому-ж місці—достаток лісу. Ця за¬ 
лежність—відома річ. Ми знаєм, як колись 
по усьому просторі України, там, де було ба¬ 
гато лісу, були розкидані різні буди, гамар-
ні, рудні і, нарешті—гути—шклянні заводи. 
Більшість отцих місцевостей захоиали тільки 
назву, самі-ж промисли вже давно не істну-
ють—зміпився характер хазяйства, змінились 
економічні обставини. 

Ми бачим, що й гути підлягли загаль¬ 
ному законові і тепер з кожним роком їх 
стає усе менш і менш по тих країнах, де 
вони ще істиують (напр. на Волині, та пів¬ 
нічній Київщині). Невеличкі гути закри¬ 
ваються, продукція концетрується в великих 
заводах, поставлених на инших підставах. 

Змінилася ü техника, не кажучи вже 
про заводи, але й по гутах; ручний спосіб, 
що давав простір для творчости, зостається 

тільки для самих простих виробів, для ин¬ 
ших—уживаються форми. ІЦо-ж важиіш від 
усього—змінився сам характер виробів: май¬ 
же зовсім зникли старі зразки і тільки ста-



рі робітники, по особистому замовленню, зга¬ 
давши про давнину, зроблять вам що-небудь на 
старий кшталт; тільки в самі останні часи, 
коли значно побільшився попит на старови¬ 
ну, почали більш випускати отцих річей з не 
зовсім чистою метою—підманити легкодухих 
збірачів, що не раз і вдається. 

Переходячи до самих річей, треба за¬ 
уважити, що нас цікавлять ті з них, що так, 
або инакше відносяться до виробів мистець¬ 
ких. Але й тут, як і серед инших галузів 
народньої творчости, трудно зробити поділ, 
бо майже усе, що виходило з рук нашого 
парода, завше мало хоч невеличку мистець¬ 
ку рису. Візьмем, напр., повертаючись до 
шкла, такі речі, як пляшки, кухлі, миски, що 
служили до щоденного ужитку. Як тільки 
копнем глибше, навіть не так далеко—візь¬ 
мем вироби XVin-ro віку—усюди бачимо чи 
гарну лінію форми, чи справжню оздобу: 
поруч з практичною метою завше йде бажан¬ 
ня краси. 

Ми не маємо тут остільки місця, щоб 
зостановитись більш—менш широко на різ¬ 
них відмінах шклянних виробів. Мусимо обме¬ 
житись майже тільки одним перелічуванням. 

Найбільш численною, як і тепер, так і 
раніш, посудою була пляшка, що і в давни¬ 
ну мала ріжни форми, починаючи від малень¬ 
ких і кінчаючи великими суліями. Дуже гарни¬ 

ми по зовнішнім лініям були пляшки з руч¬ 
ками і з здавленними, плесковатими боками. 
Поруч з круглими, шли гранчасті пляшки— 
штохви, що дожили аж до середини XIX ві¬ 

ку, коли були, так сказати, офіціальною по¬ 
судою за для горілки. Далі йдуть миски чарки, 
чарочки і ріжноманітні кухлі й кухлики. Тут 
ми маємо безліч відмін і що до розмірів," і 
що до форми. 

Але з боку мистецтва, найбільш ціка¬ 
вою становиться посуда, що має форму ріж-
них звірів—найчастіш - ведмедів, баранців 
зайців, птиць. Служила вона не для щоден¬ 
ного ужитку, а подавалася на святах, на ве 
сіллях і т. д. з більш смашним питвом—на 
лйвками, та настойками, а то і з вином Ще 
й тепер селяне, що мешкають поблизу rvr 
замовляють старим гутникам, як т р а п и в 
у кого весілля, ведмедиків для наливки-І„ 
базарі вже їх не достанеш. Огріваються й 
инші форми посуди—барильця, р і ж к и н я 
решті, навіть посуда соромицького харак¬ 
теру. 

Не менш цикавим становиться, потпвнго 
ючи з формою, и колір старого щ к л а У М Й 
коліри, хоч і не такі ріжноманітні 'як те¬ 
пер, приваблюють своєю особистою' красою. 
Залежить це може від того, щ о тут ми не 



маем чистого тону,д але завше трапляються 
нюанси, що надають якусь мягкість. Трудно 
думати, що-б це робилося навмисне, може 
спричинялася тут невисока техника, але на¬ 
слідки йшли на користь красі—колірй ста¬ 
рого шкла завше можна видділити від сучас¬ 
них. Уживалося шкло ріжних колірів: біло¬ 
го з переходами до блідо-зеленого, зелено¬ 

го—найширш росповсюдженого, часом з чу¬ 
довими молочио-блакітними відливами, бла-
кітного, синього, вишневого, жовтого й фіоле¬ 
тового. Зрідка можна бачити посуду з кіль-
кобарвного шкла: сама річ зроблена з шкла 
одного коліру, а покраси—з другого, напр. 
миска з білого шкла з вишневими пружка¬ 
ми, чи медведик те-ж ясніщого тону, з зовсім 
темними обводиками. Ще рідше, і то вже з 
пізнього часу, трапляються вироби, де шкло 
має ріжнофарбні паски, що идут по черзі 
Дин за другим—на манір венецького шкла. 

Нарешті, нам зостається ще згадати про 
один тип старого шкла-про мальовану по¬ 
буду. Відома вона те-ж дуже з давнього ча¬ 
су; наша, місцевого виробу, дійшла поки-що 
AVH-ro, а найчастіш стрівається з XVIII в. 
Техника цього шкла-осібна: фарби зміцню¬ 
вались через вогонь і приймали особливий 

характер. Фарби уживалися ріжних колірів, 
а орнамент, як це й можна було припусти¬ 
ти, переважно був рослинний. Але ми маем 
дуже цікаві зразки, де містяться, поруч з 
рослинами, птахи, часом фантастичні; на¬ 
решті, є кілька зразків, дуже рідких, прав¬ 
да, де ми бачим людські постаті, навіть цілі 
життєві образки; поміж малюнками містять¬ 

ся часом й написи—коли зроблена посуда, 
кому належить, а то і ціле речення. Що до 
орнаменту травленого й різаного на шклі, 
то, здається, він не був в ужитку для чисто 
иародиьої посуди—для того ми поки-що 
його залишаєм. 

Старе українське шкло остільки цікаве 
з боку мистецтва, що час звернути на нього 
більшу увагу з метою практичною. Збіран-
ня—забезпечене, пора взятись за поширення 
серед суспільства. На наших очах відродились 
і пішли у широкий світ наші „давні тка¬ 
нини, паші вишиванки, наші килими, потро¬ 
ху зроста продукція стильових деревляних 
річей. Відродження шкляиих українських ви¬ 
робів познайомить з ними ширші верстви і 
додасть ще одну рису до того скарба краси, 
що містить у собі наша давнина. 

М. Біляшевський. 



ТВ. СТЕШЕНКО. 

Мистецтво в розумінні Винниченка. 

Питання про істоту мистецької творчо-
сти е одним з важливих і трудних. 

Воно становить одну з цікавіших проб¬ 
лем сучасної псіхології, бо торкається вищої 
з'яви нашого духу. 

Як одбувається процес мистецької твор-
чости в душі митця, що вплива на нього 
з-окола, з боку людського оточення; яка ча¬ 
стина в ньому свідомости; чи може митець 
кермуватися загальними етичними нормами 
і т. п.,—все це викликає живу увагу і кож¬ 
ної іптелігентної людини і тим паче науки. 

Остання шука матерьялів для розв'яання 
питання скрізь, де може. Особливо важливим 
матерьялом являються думки митців, що са¬ 
мі переживають процес творчости і можуть 
пролити якесь світло на тайники душі люд¬ 
ської. 

Через те псіхологія вельми уважно при¬ 
слухається до голосу тих митців, що щиро 
без явної тенденції суб'єктивного тіпу вияв¬ 
ляють свої переживання чи погляди на ми¬ 
стецтво. 

Правда, не всякий практик може до¬ 
кладно пояснити теорію свого діла, для цього 
треба особливої підготовки. Але чимало кош¬ 
товного може стрінути і в самих простих опо¬ 
віданнях митця про стан своєї душі під час 
творчости. 

З цього погляду цікаво обернутись до 
одної з останніх п'єс Винниченка: „Білий 
ведмідь і чорна пантера", уміщеної в б книж. 
„Л.-ГІ. Вістника" за 1911 р. 

Для всіх, хто не байдужий до мистец¬ 
тва, в цій п'єсі є про що поміркувати. 

В чому ж зміст тої п'єси? 
У художника Корнія Капевича є жінка 

й немовля-дитина; жінка зветься Ріта, дити¬ 
на— Лесік; художник ще прозивається „Білий 
Ведмідь",жінка його—„ЧорнаПантера". Зними 
живе мати чоловіка, Ганна Сомеиовна. В Капе-
вичазакохана прихильниця мистецтва,красуня 
Сніжинка; в Ріту—закоханий крітік Мулєн, до 
якого одначе вона байдужа. Зав'язка п'єси по¬ 
чинається з хвороби дитини Лесіка, якому обо¬ 
в'язково треба виїхати з Парижа в Італію; на 
це в батьків грошей немає. Ріта пропонує чо¬ 

ловікові продати картину, що він малює, Му-
лєнові. Каневич одмовляє, і тоді розгнівана 
Ріта іде жити до Мулєна. Вона з ним гуляє 
на його гроші кілька день по ресторанах, 
але себе за це не продає. 

Стрівшись в кабаре з чоловіком, що сидів 
там з Сніжинкою, вона, на підпитку, дико 
гуляє, потім, виграна Каневичем в карти у Му¬ 
лєна, вертається знову до-дому. Це в двох 
діях; у третій—вона кориться чоловікові в 
його небажанні рятувати хвору дитину, бо 
він мусить нарисовати Лесіка хворим; одмов-
ляється од позички грошей для виїзду, за¬ 
пропонованих Сніжинкою під умовою виїзду 
тільки Ріти з дитиною, і знов видержує сце¬ 
ну з чоловіком. Цей уважа, що раз він про¬ 
давав свою працю для сімьї, то й Ріта му¬ 
сить себе продати для нього Мулєну. Жінка 
знов гнівається і від нього виходить. 

- В 4-й і останній дії виявляється, що 
Лесік умер; обидва Каневичі сидять над його 
трупом; Корній знов малює дитину-труп на 
руках Ріти; чує біль голови; Ріта дає йому і 
сама випива, очевидячки, отруту, і він засипа 
і на цьому п'єса кінчається. 

Обернемось раніше до художнього боку 
п'єси, пам'ятаючи насамперед, що кожний твір 
мистецтва мусить нам дати знання життя 
або натхнути якийсь настрій від нього. 

Що дає в своєму творі Винниченко? 
Ним виведено на сцену артистично 1 ма¬ 

лярську богему з її всякими додатками до 
якої нації належать дієві особи? По назві 
деяких з них—до різних, а по істоті всі во 
н и _ і з назвами і без назв,—до націй ніяких" 
Ні в одного з персонажів п'єси нема ні одни" 
риси, що охарактеризувала б чужоземне £ 
похождения. 

А дуже жалко, що автор живе З а 
ном, не навчився малювати чужоземців xmwT 
у наших братів-великоросів; бо Т а к і „ о и 

як Пушкин, що не бували за кордоном*1™' 
ли одначе прекрасні малюнки чужозем ' Аа~ 

Одже ніякого національного КодоХ> v 
персонажів п еси немає. Але, може, класовий? 
Теж і його немає. Що ж тоді є? £Г ПЄвнї-
ше, мало на думку автора, бути? Маіи бути 



якісь професіональні риси і повинні бути, 
додам од себе, загально-людські. На жаль, 
не вказано ніяких. Істотною рисою цього 
його твору є манекенність, різних дієвих 
особ, що в великій своїй частині, у п'єсі 
могли й не появлятися. 

Манекенами п'єси являються тут не тіль¬ 
ки третє, або другорядні персонажі,—на ме¬ 
бель скидається і дехто з першорядних. 

Взяти наприклад матір Каневича, Ганну 
Семеновну,—що вона за людина? Правда, в 
ній малюється жаль до дитини, а що більше? 

Взяти навіть хоч би й трьох головних 
осіб п'єси з їх нелюдськими назвами. 

Образ Ріти обмальовано найкраще, хоча 
не значить, зовсім гарно; в усякому разі в її 
бурхливому темпераменті є щось пантерне, 
видно гаряче, любляче серце,—але що біль¬ 
ше? Образ Каневича намальований гірше, ви¬ 
правдує своєю флегматичностю назву „біло¬ 
го ведмідя", показує любову до мистецтва, 
але що більше, для нього характерне? 

Сніжинка є вже зовсім якийсь міф, не 
вважаючи на важливу ролю, яку в п'єсі вона 
мала грати. 

З розгляду дієвих особ ми приходимо 
До висновку, що п'єси д. Винниченка не є 
Драма характерів. 

Але ця. п'єса не є навіть ніяка драма: 
п°буту не малює, імпресіоністського настрою 
н е Ліае» г характерів не виводить... А про те 
сюжет п'єси є драматичний в найдорогшому 
мислі цього слова: в смислі внутрішньої бо-

Ротьби людини. І справді, що є сюжетом Вин-
сво ЄНКОВОЇ п'еси? Боротьба художника, во імя 
і бо° П р и з в а н н я » з гнітом сімйових обставин, 
лопь^ 6 * 1 ЖІНКИ й о г о м е ж и любовію до чо-в«їа і до д и т и н и 

на omrv б а ч и т е > матеріалу в п'єсі стало б не 
ниченк а И а А в і спРавжні драми, але Вин-

**о не виконав як слід ні одної. 
з своїм геВІТЬСЯ' д і й с н о ' щ о Р ° б и т ь д- В ~ к о 

КУ навЇЇьЖ
п

НИ^Маліое картину,—л^,—спочат-
його зкінк - ДОМо»—потім дізнаємось, що це 
люю: нев К я і В стРажДанні дитина. Це підкрес-
не виясняє „Л? ?Ь0Г° 3 Р а з У- х и б а автора, що 
нам з р о з у м і т и \ б а ж а н ь с в о г о г еР° я * н е д а е 

пполавчтГІ Му хУДожник так не хоче 
продавати свого неученого малюнка? 

їй. и взагалі в його мотівах не можливо 

остаточно дати собі раду: чи Каневич не хоче 
продавати свого малюнка Мулєну, зальотнику 
його жінки; чи він не хоче дати, бо не 
кінчить, коли дитина — його модель, — виду¬ 
жає; чи він не хоче продавати малюнка, бо 
гроші підуть на сімйові справи, яким, зна¬ 
чить він офірує своє мистецтво? 

Одно слово, в мотівах упартости його 
плутанина! Та й потім, всі ці мотіви за не-
продаж, а протилежних,—в конфлікті яких і 
повинна бути драма, у нього немає, або в 
усякому разі ясно її не видно. Через те дра¬ 
матична in spe фігура Каневича в обробці 
автора обертається в епічну. Такою ж цілком 
епічною, являється вона і в 3-й дії, в огид¬ 
ливо-ненатуральному вчинку Каиевича малю¬ 
вання хорої дитини, не вважаючи на її муки; 
Каневич робить своє діло упарто-епічно. Одже 
драматичну його постать автор покалічив 
зовсім. Є в образі Каневича тільки натяк на 
боротьбу межи любовію до мистецтва і до 
дитини та жінки, але ця ластівка „драматич¬ 
ної вести не робить". 

Через те зайва в п'єсі і Ганна Семеновна, 
бо і при ній він все, що хоче, без внутріш¬ 
ньої боротьби робить. 

Не можу з боку драматичного оганити 
образ Ріти: її боротьбу межи любовію до чо¬ 
ловіка та дитини показано досить ясно і 
коли б не инші хиби в її змалюванню, то це 
був би образ взагалі цікавий. Нині ж вій не-
домальований! 

Але хиба п'єси не тільки в її иедрама-
тичности, а і в великій непсіхологічності, У 
перестуні проти художньої правди. Автор 
захопився СВІЄЮ новою модою, висловленою в 
головній ідеї п'єси: мистецтво вище всього і 
все М5тсить бути принесено йому, яко красі, 
в офіру! Облишу поки оцінку цеї ідеї і вкажу 
на ненормальність п'єси псіхологічну. 

Того, що написано Винниченком, не тіль¬ 
ки не бува, а й не може в нормальної людини 
бути,—а Каневич по Винниченку людина на¬ 
віть зверх—нормальна. 

Ви ж подивіться тільки, що він робить: 
любій дитині погрожує смерть, і він на це 
не зважає; кохана дитина стражда на руках 
стражденної матери, а він упарто морозить її, 
щоб домалювати якусь рисочку; позичити 
грошей він не хоче, бо це для нього образа, 
а послати жінку продавати себе може... і т. д. 



Чи" це нормальна людина? Звичайно, ні: все, 
Що робить Каневич, кінчаючи змалюванням 
мертвої дитини в 4-й дії,—є патологичне, на-
Лоясне звірам, та не усім. 

І що ж, чи умовний внішні, справді, при¬ 
мушували Капевича до таких патологичних 
вчинків? 

Ні в якому разі! Так угодно було авто¬ 
рові, що хтів нам довести перевагу поривань 
до мистецтва над всіма иншими. 

Каневич міг найти собі иншого покупця, 
міг позичити в иншому місці грошей,— не-
можливостп цього в п'єсі не показано,—і тоді 
драми не було б ніякої. Так каже логіка, а 
Досвід житьовий доводить це ще більше. 

Річ в тому, що зачеплений Винниченком 
модний сюжет не є новим: він має давно істо¬ 
рію. Основний мотів п'єси Винниченка —бо¬ 
ротьба призвання, таланта, з ворожими вніш-
німи препонами, є річ загально-звісна. Істо¬ 
рія повна безліччю біографій і малих і ве¬ 
ликих художників різної зброї, що боролися 
з препонами і таж історія каже, що їх боротьба 
далеко не кінчалася перемогою художників: 
зовсім навпаки. В художній західній літера¬ 
турі давно одмічено це з'явисько,—нагадаймо 
хоч би твори Торквато Тасо, Гете і др., де 
страждання митця, під впливом тяжкої дій-
сности, досягає апогея. І в російській літе¬ 
ратурі ми бачимо навіть спеціальну боротьбу 
художників-малярів за своє призвання,яка знов 
таки скінчилась поряжкою їх призвання. Нага¬ 
даю три такі твори, як „Неудавшаяся жизнь" 
Григоровича, „Портрет" Гоголя і „Художни¬ 
ки" Гаршина. У всіх цих творах ми бачимо 
з великою скорботою, як гине —дійсний ма¬ 
лярський талант під прямим чи посереднім 
впливом тяжких соціально-економичних об¬ 
ставин. 

Посвідчення поіменованних письменни¬ 
ків, для пояснення і розв'язання нашого пи¬ 
тання, мають велике значіння. Всі вони на¬ 
віч доводять, що при історичних умовииах 
до цього часу, артистичний інстінкт було зав¬ 
жди переможено иншим, що він завжди ви¬ 
ходив слабшим.—Так було в реальних людей, 
змальованих дійсними — письменниками—ху¬ 
дожниками; але не так воно є в дієвої особи, 
намальовані Винниченком. 

Хто ж із них правий? Двох одвітів бути 
не може: ні в якому разі не Винниченко. Щоб 

це довести остаточно, розв'яжемо загальне пи¬ 
тання про смисл і значіння мистецтва в на¬ 
шому житті, розглядаючи ті фрази з данного 
приводу, що пороскидав у своїй п'єсі Винни¬ 
ченко. 

З ріжних слів Сніжинки, панегірістки 
краси, і самого Корпія, ми довідуємось, що 
на їх думку, а також на думку, очевидно, і 
Винниченка, „артист мусить бути вільним од 
всього (?!) і жрецем тільки краси!" (391 стор.) 
що „творець мусить бути жорстоким" (426) 
з тими хто стоїть на заваді його творчості... 

Чи це справді так є і повинно бути? По¬ 
бачимо. Мистецтво, як розумова діяльність 
людини, відповідає естетичному нашому по¬ 
чуттю. Це почуття ш^кає краси, а красою, 
після формуловки сучасної естетики, є „іде¬ 
альне життя в з'явах, яке теж викликає по¬ 
чуття життя в людині". Ідеал життя кожен, 
звісно, уявля по свойому, і різні речі дають 
різним людям живі приємні переживання, 
але крітерій більшої животворности, більшої 
придатносте до життя є непорушним. 

І завдання соціальної педагогики, разом 
із художниками,-знайти більш менше точно 
конкректний зміст краси або прекрасного. 
Це діло будучини, але й тепер можна сказати^ 
що прекрасне міститься в комбінації різних 
образів почувань чи рис, та ідей, і завдання 
теоретиків в тому й буде, щоб шляхом експе-
ріментальним, знайти відповідні форми для 
пробудження нашего почуття естетичного. В 
чималій мірі це завдання виконується і нині 

Одже основа естетичного почуття є піу-
кання кращого, але таким чином воно є тіль 
ки частиною загального поривання людини 
до поліпшення і це треба пам'ятати зав 
жди. Правда, категорія чистого, естетично™ 
відзначається і особливою вдачею —воно Р 
некористливе, не має відносин до практично 
оти ,_так, напр., любуючись з моря, р і ч к и Х~ 
слухаючи оперу, ми це робимо не Д л я , ' 
даної користи, а тільки д л я насолоди л Г 
ця особливість естетичного не т,об 
чимсь надзвичайним і не виділ* його^ Г ™ 
инших людських переживань і Чр рЯДУ 

конкретних своїх проявах воно ninnÜ ТЄ В 

стійній крітиці-бо, мало які в ліодипТ П°~ 
бути смаки і що може йому п о д ^ с ь ^ 

Яке ж »оце займа і повинно ^ І » в 
нашому ЖИТТІ естетичне? д Л я о д ^ ™ ^ 



заглянути в часи історичні і навіть раніш 
того, а насамперед пригадати собі людську 
структуру. 

Людина, як принято казати, складається 
з тіла й- духа. Найнеобхідні для задоволь-
нення потреби виявляє.наше тіло; і тепер, а 
ще більш раніше, добування їжи, одежи, житла 
і т. п-ого, одбирає силу здоровья і часу; 
тому, зовсім вірно, матерьяльний фактор 
життя, по його необхідности, ставиться для 
загалу і в нормальних умовинах вище всього. 
Потреби духу і тепер у великої частини лю¬ 
дей виявляються в мінімальній дозі,—і то го¬ 
ловно в зв'язку з задовольненням потреб тіла... 
„Аж мізок болить від думки", чуєм ми не 
раз цей вираз... І болить він не від філософії 
чи математики, а від питання, де і як добути 
шматок хліба? 

Духова праця у більщости обертається 
в сфері низчих переживань мисли, почуття і 
волі, тісно зв'язаних з практично-екомичним 
життям людини! 

От через що й досі слово „хазяїн", „ба¬ 
гатир", хоч би він був і нікчемностью, зву¬ 
чить в устах багатьох людей трохи не з по-
оожностыо, не через що слово „злидень" в 
душах багатьох людей має більш значіння, 
ніж те, що цей „злидень" є талановитий уче¬ 
ний чи поет і що в „злиднях« він навіть зві¬ 
кував свш вік для своєї ідеї, аби для „ба-
гацтва« н е втручатись у підлоту. 

ЄСТР Пї>И ТаКИХ У м о в а х н е Дивно, що для 
дини 4HHX * И н ш и х ВИІЧИХ переживань лю-
не ба1 ТЄПЄр в н а ш і м житті зістається місця 
дивноРаТ° ^ Є м е н ш е бУЛ0 и о г о раніше. Не 
театтз'п40 МИ По п і в РОКУ м о ж е м н е пі™ в 
Де ж; Л ку^ т

С п а Г У к а Р т и н ' і т ' п" м о ж е м о І1*>° 
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З такого огляду місця естетичного в на¬ 
шім житті мимоволі навівається думка, ціл¬ 
ком одначе, неправдива, що естетичне і вза¬ 
галі в нашому житті мусить бути легковажиш 
і поставлено па другому місці. 

Мала роля, яку відограє в нашому бу¬ 
денному житті естетичне, кидає чорну тінь 
і на представників його, художшіків-мптців 
чи на саме мистецтво. 

Відкіля взялось останнє? Воно є допов¬ 
нення загальної природи людини. Людина 
любить прекрасне в внішній природі; але 
цього мало; людина любить також насліду¬ 
вати природі,—це закон нашого організму; 
звідти й являється мистецтво, що зпочатку 
наслідує природі, а потім її переходить: море 
на картині подобається нам, як і в дійсно¬ 
сті; красива пісня пташки подобається нам 
і на інструменті. Але мистецтво іде ще далі: 
воно витворює те, чого нема в природі, напр., 
музику; воно робить прекрасним навіть те, 
ЩО в природі є незграбним, доровяною йому 
силою мистецтво оправляє все бридке в житті 
в алмаз художнього створіння і ми не можем 
тоді од нього одірватись. І не вважаючи на 
Це все, ми стріваємо голоси з ріжних таборів, 
що легковажуть значіння мистецтва; одним з 
них „пічний" горщик дорожче картинп Ра-
фаеля; другі, як художника Гаршина, кида¬ 
ють свій пензель і віддаються безпосередній 
просвіті народу. 

І тільки в кращому разі робиться уступка 
Для громадського мистецтва, а „штука для 
штуки« викидається зовсім. 

Через що може виникнути легковаження 
мистецтва'* Через те, що воно є наслідуван¬ 
ням природі,—раз воно є тільки копією, то, 
при вічности орігінала, потреби в копії і до¬ 
ступности кажуть, немає. 

Такі і инші думки можуть висловитись 
для одкидання всього чи частини мистецтва. 
Одже, коли ми чуєм тепер Винниченковий -
девіз „для артиста все", то ми його можемо 
стрінути лише ухмілкою: бо треба ще дове¬ 
сти серйозне значіння мистецтва, а вже по¬ 
тім думати про розмір для нього крівавої 
гекатомби. 

Вияснивши таким чином, скільки місця 
займає, або, вірніше, скільки місця не зай¬ 
має в нашому житті естетичне, або представ¬ 
ник його — мистецтво, ми виясним тепер, 



скільки і .яке місце повинно воно займати? 
Для одповіді треба згадати, з чого;скла¬ 

дається наше життя і з чого повинно, скла¬ 
датись і тепер і в далекій, будучині? 

Життя є перш за все труд, праця—в: 

цілях підтримання особистого і соціального" 
істиуваїшя. Труд мусить чергуваться з покоєм;-
в покої мусить грати велику ролго, забавка 
різного роду; це може бути гра, це може:бути 
глядіння гри, вандрівка, ділетанське заняття 
наукою, це врешті—відчування прекрасного 
в мистецтві. 

Свідома, несонна частина життя мусить 
складатися із чергування праці й забави. І 
праця її забава мусять, і в кількості і в якості, 
підлягати одній умові,—підтримувати наше 
істиуваїшя і в гіршому і в кращому смислі 
слова 3' цього й виника призначення відпо¬ 
відного місця мистецтву тепер і на часи по¬ 
томні. 

Нині, працю найомну постановлено ча-. 
сом в умови неможливі; треба вживати всі 
сили, щоб поліпшити їх. Одже тепер більше 
місця повинно належати праці громадській, 
менше —забаві. В будучині — більше місця, 
займе веселощ, забава. Але мистецтво—забава, 
особлива. 

Де-які парости її—музика, архітектура, 
мають значіння біологичне або , загально-псі-
хологичне, це б то лише -підтримують наш 
настрій естетичний без огляду на йкісь гро¬ 
мадські чи взагалі житьові події* • 

Насолода від таких забав, що впливають 
на наш дух, але дають тільки безформенні на¬ 
строї, це б то досить вузьку красу,—і тепер 
{ в будучині завжди стоятиме серед ииШих 
мистецьких забав на другому плані. На пер¬ 
шому і тепер і в будучині мусить бути на¬ 
солода від таких мистецтв, як малярство, а 
особливо поезія.. В них разом з приємним, 
дається і користне: розв'язуються громадські 
і філософські питання, це б то дається ши¬ 
рока краса, найвище життя, і людскість через 
них іде ясно вперед. : 

От через що хоча нами визнаються рівні 
Майкови, Фети і инш., але на першому плані 
ставляться Шокспіри, Шілери, Гете. 

Насолода від таких творів, що розши¬ 
рюють наше життя і ведуть його вперед, муг 
сить бути поставлена на першому плані. На¬ 
віть Л. Толстой, що Д° сучасного мистецтва 

відносився негативно, до такого мав спочу¬ 
вання. . 

Але, Не вважаючи на це все, насолода 
од мистецтва є тільки, забава, хоч і висока; 
і тільки особлива, логічна праця автора, може 
цій забаві надати.велике громадське чи філо¬ 
софське значіння:, може поширити наш розу¬ 
мовий обрій, може впливати ца наше духовне 
переродження 1 напружити нашу воліо. 

Будучи забавою, наповняючи . • фізіоло¬ 
гічну нашу потребу в супокої, мистецтва" тим 
самим не є чимсь містичним жрёчеським, як 
це вгодно комусь думати. 

По своїй природі ми всі митці, тільки 
недосконалі, ми всі можемо створювати пое¬ 
тичні мрії і тільки не всі уміємо показати 
їх публічності; ми не маємо вміння перелити 
наші образи в форми згука, фарби, слова. 
Цим умінням і володіють власне художники 
чи митці,—це—особливість їх нервово-псіхіч-
ної організації, і це тим самим є з'явище 
цілком природне, а не якесь таємне, зверх 
зроз57міле. 

Немістичність, навіть звичайність худож¬ 
нього талану не є приводом до його розвін¬ 
чання. Зовсім навпаки; митці, яко творці на¬ 
ших високих забав, заслуговують нашого 
повного визнання. Але зроблений нами ана¬ 
ліз мусить бути вказівкою того,—за що і д о 
якої межі ми художника мусимо визнавати 
І справді, за що і до якої межі? Згожуючись 
з азбучною тезою Винииченка, що митець е 
жрець краси, спробуємо дати на це відповідь 

Нагадуємо насамперед основне тверд 
ження політичної економії: працю духовну 
при Й оцінуванню, можна звести на матетгі 
альну, як вищу працю на низчу. А мистец 
тво, хоча є забава для нас, д л я його твоим 
в праця і часом дуже велика: ц е е д Ш с „ „ й 
сік і кров його нервів. м пьнш 

Всяку працю, звичайно, користку ти 
мусимо оплатити, і взагалі, поставити в умов 
нормальні. и 

В цьому смислі не вважаючи на 
цінність творів мистецтва, „ р о ц ї х п ! ! ° ° К у 

ції ставиться в умови, однакові а * Пр0АУк" 
продукції другої. процесами 

Звичайно для шиття г10біт 
менш тонких, ніж для малюваннГ^І^ 
але для різних форм духовної ^ Я ^ ї 
приближно однакові. 1 митець в ч е н і ї 



шахматіст і лікар і т. д. потрібують для 
своєї праці і матеріального забезпечення і 
спокою, хоча й без цих умовин різні великі 
художники уміли часом робити своє велике 
діло. Не являюсь оборонцем теорії, після 
якої страждання виковують талант, навпаки, 
—але вважаю, що і для шевця і для митця 
треба однаково добрих умов праці. Скажете, 
що для митця треба їх ще більше, не спорю 
і проти цього; тільки завважаю, що заслуги 
митця з економичного погляду, особливих за¬ 
ходів для їх пошанування не вимагають. По 
політичний економії, сімволом оцінки їх за¬ 
слуг є золото і коли б ви почали проти цього 
змагатись, то художники, яких ми захтіли б 
уважати жерцями,—найбільше проти цього б 
запротестували. 

Таким чином громада мусить забезпе¬ 
чити робітників, а в тім числі і митців і з ма¬ 
теріального боку. 

Мусить, оскільки це од неї залежить, 
забезпечити і з внутрішнього духовиого боку: 
дати волю творчости, не карати за переко¬ 
нання, забезпечити змогу спокійної його праці. 
Але в цьому ми не знайдемо ні одної умо¬ 
вний, якої б ми рішили кожну иншу, навіть 
неодаровану людину. Правда, в усіх цих ви¬ 
падках ми могли б краще обставити худож¬ 
ника в смислі кількости: дати змогу поїхать 
тУДи чи сюди, дати змогу якийсь час зовсім 
непрацювати для прийдеш нього натхнення, але 
в цьому нема нічого надзвичайного... Коли цих 
умов для нормальної праці його нема, то їх 
треба створити; але треба памьятати, що сих 
умов нема й для переважної частини людности. 
Тому-то гасло „бути вільним у праці від 
всього", що, звичайно, шкодить їй, є гасло 
не лише артистичне, а взагалі соціально еко-
иомичне,—робітниче! 

Кожний працьовник мусить одержати 
В1Д Держави чи громадянства те, що він за-
робив за свою пращо. 

Але права даються тільки за обов'язки! 
Хай ці обов'язки і не мають характеру 

вншшього примусу, але вони мусять бути. 
За нероботу не можна платити нічого, 

коли тільки людина не є каліка або хворий. 
І от, коли ми обернемося до цих обов'яз-

КІІЗ, які випливають з чисто внутрішніх умо-
віш праці художника, то тут побачимо такі 
обмеження для його праці, які мусять роз¬ 

бити формулу Вишшченка про „вільність 
артиста від усього". 

Артист є жрець краси, каже Вннінічсико; 
в чому вона мусить виявлятись? В комбіна¬ 
ціях, в формах гуку чи рис,—відтіля мистец¬ 
тва пластичні (архітекура. скульптура, ма¬ 
лярство) і тонічні (музика, поезія). 

Форми можуть бути матеріяльпі і нсі-
хічні; і ті і другі можуть нам натихати різ¬ 
ний настрій, але тільки нсіхічиі можуть в 
собі носити якусь окрему ідею, або виразне 
почування. 

Напр, орнамент, пісня без слів, буди¬ 
нок—це мистецтво тільки настрою, або краси 
геометричної, внішньої. 

Хоч, не виразне, воно має сво« значіння, 
порівнюючи, низче. Краса, як щось ідеально-
животворче, має розтягненні межи-, і такі 
мистецтва, як архітектура та музика, що від¬ 
значаються невиразностью своїх засобів пере¬ 
дачі псіхіки є мистецтва пизчі. Про те оцінка 
їх стоїть в умовах кращих: хто його знав, 
що сггіва музика: читати її—все їди о, що для 
невмілого китайську грамоту, але спів є 
для вуха внішне принадний, — чому ж тоді 
музику відкидати? Через те мистецтва, що 
не мають ідейного змісту в соціально-філо-
софському смислі, мають повне і неспорне 
право на істнування. Обов'язок такого митця 
можливо більше і краще культівувати свої 
твори,—вони всюди знайдуть своє визнання. 
Можуть і тут бути змагання про цінність по¬ 
дібних творів, але це вже буде спір техніч¬ 
ний: коли такі твори мистецтва не мають в 
собі нічого руйнуючого для людей, то вони 
можуть собі вільно істнувати. 

Не так стоїть справа із мистецтвами 
більш впливовими і виразними: скульптурою, 
малярством і, особливо, поезією. От уже, 
справді як, сказано в св. Письмі: кому 
більше дано, з того більше й спитається. 
Чого ж цим мистецтвам дано більше? В них 
більше засобів висловлювати можливо більше. 
Коли, напр., я хочу показати соціальну на¬ 
силу і її наслідки, то можу цього досягти 
названими мистецтвами, і не досягну архі¬ 
тектурою і музикою. Коли захочу довести 
значіння альтруізма, гуманности, просвітн і 
т. п., то знов не досягну цього музикою і т. 
Д. Таким чином, в руках митця другої кате¬ 
горії, представника мистецтв виразних, ма-



ється великий засоб, могутня зброя. Чи обер¬ 
тається ж вона тільки на оборону слабих? 
Чи служить вона тільки красі?.. По Винпи-
чеику так, а, по моему, далеко ні... і, як пока¬ 
зу к наука, і мистецтво, правда не на боці 
Вннпнченка. 

Що зветься, справді, красою? Все, як 
ми сказали, животворче. А що буде такого 
красою в поетичному чи малярському творі? 
Звісно, не тільки малюнок, а й смисл і зна¬ 
чіння того малюнка. 

А смисл і значіння його залежать від 
почувань та їден, якими наділено твір, яко¬ 
гось артиста. 

Таким чином, треба одрізняти красу 
вніпішо, геометрично-тонічну, і красу внут¬ 
рішню, иеіхічпу, або розумово-етичну. Можна 
прекрасно, уміло намалювати якусь життьову 
справу, скажем, прогресістів і наділити їх 
такими рисами, які будуть неправдиві. Так 
зробив, напр., Гончаров у „Обриві". Чи цей 
твір буде твором прекрасним? В цій часті ні 
в якому разі. Можна також в ліриці прекрасно 
покликати до убивства ні в чому не повин¬ 
них людей,—чи цей твір теж буде прекрас¬ 
ним? Ні в якому разі,—бо він перечить іде¬ 
алам гуманности, основі прекрасного. 

Тому-то, і можна вказати цілий ряд тво¬ 
рів, на кштальт „Клеветников Россіи", що 
цілком не художні у цілому і через те насо¬ 
лоди дати нам не можуть. 

З цього —вивід, що мистецтво тільки 
тоді може бути прекрасним, коли і в формах 
і в схованому смислі не перечить ідеї вищої 
живущости, це б то основній вимозі краси. 

Всі инші твори не художні. Таким чи¬ 
ном, міркою художности творів стае в вираз-

,них мистецтвах не тільки їх техніка, а й ро-
зумово-моральність. 

Це, звісно, не значить, що художні твори 
мусять владати науковою точністю, або від¬ 
повідати етичним вимогам якоїсь партії чи 
конфесії. Зовсім ні: але вони мусять відпо¬ 
відати вимогам художньої правди і широкого 
альтруізму. На практиці дуже часто трудно 
покласти гряницю межи мистецтвом і без¬ 
глуздям, або порнографією; але це тільки й 
показує, як обережно художник мусить обер¬ 
татися з своєю зброєю, і як високо він 
мусить стояти не яко художник—технік а 
яко людина. 

Ставлючи його під кормигу основних 
вимог прекрасного, ми ні трохи не знижуємо 
його значіння. Ми тільки хочемо того, що для 
художника виразних мистецтв визнано давно 
вже: щоб він був розвиненою і альтруі стич¬ 
ною людиною. 

Для музики, як спеціаліст скажем, це 
не обов'язково, а для поета це необхідна умова 
і коли поет може напр., бути сервілістом, то 
чому він не може, і не повинен бути альтру-
істом? 

Не знижуючи такими вимогами значіння 
мистецтва, ми, звичайно, рішаємо його і пред¬ 
ставників його значіння оракулів. „Жрець 
краси"—говорить Винниченко! Не треба нам 
цього язичества! Хиба все те, що сказав ар¬ 
тист, є діамант безцінний? 

Артист є та ж людина, і як усі, може, 
навіть дуже, помилятись! І на те й істнує 
крітіка, щоб усі хиби художні роскривати і 
артиста справляти на шлях правдивий. 

Розбиваючи містичне значіння мистецтва 
і показуючи його можливу „грішність", ми тим 
самим піддаємо. сумніву і його абсолютну 
цінність 

Виходить, що даючи насолоду невираз¬ 
ним своїм боком, воно в частині виразній за¬ 
лежить від різних умовин, а раз так,—то в 
роздачі артистам прав треба подивитись, як 
вони виконують свої обов'язки. І навіть не 
крітіки це завжди роблять: коли нам якийсь 
твір но подобається, то ми вдруге не хочемо 
його ні читати, ні бачити, ні слухати. І це 
навіть у того ж самого художника, щ 0 нам 
раніш дав цінні свої твори. При чому ж тоді 
містичне значіння художньої творчостп? Впз 
наючи її вагу, ми мусимо поглянути на неї 
далеко простіше, і знов для того, щоб збити 
зайву претенцюзшеть артистів. 

Громада може наділяти артистів своєю 
увагою і ухвалою тільки за В с е к р а щ е в їх 
творах. 

Все гірше, дане артистом в його спепі 
альності і в ЖИТТІ його, як гро J , ? • 
одиниці, підлита такому « о^™*«тшш 

инших людей. W , як і у „ох 
Артистів неможна робнт» , 

коли вони не хворі люде В B L УДІШМИ' 
мальному вони відзначаються ТІ „ * * * • * Н°Р" 
чутл„вос™ та nope l u r o ,CГ™ Т Г с " 
„є шкодять їм прекрасно «ива™! а сутао-



хворі? Конче, дуже погано, і мистецтво і вза¬ 
галі нормальна праця від цього страждають. 
Одначе й міри, що пропонуються в п'єсі 
Винниченка страждання не гоють жадним 
чином. 

Сніжинка пропонує Корнію оточити його 
любовію, і тоді, на її думку, все буде пре¬ 
красно? Чи вже ж то і через що буде? А як 
вона сама захворіє, тоді він, що любив би ЇЇ, 
був би супокійний?.. Звісно, ні... Та потім, 
навіщо ця нова любов, коли є вже одна з 
жінкою? 

Кажуть,—від добра добра не шукають! 
Але може ця Сніжинка багата і оточить його 
комфортом? Значить, рецепт такий: шукай 
багату жінку... А коли полюбиш бідну і го¬ 
товий з нею жити і навіть, як згадується в 
п'єсі, возитись з дитячими пелюшками. Що 
тоді? Це ненормально, каже Сніжинка. Треба 
тоді цю сімью зламати во імя мистецтва. І 
знов виступа цей ненажерний молох мистец¬ 
тво; але тепер його іменем пропонують зни¬ 
щити сімьіо, „цей дикий, темний інстікт".Втім 
то и дало, що це не дикий іистікт—любов 

х у сімьї, а велика животворча сила, що 
ііривча до самопожертвування і держить ви-
нас т " Р а П 0 Р а л ь т РУ і з м а - І» навпаки, навча 
m ( ,_Q , ЬКИ ег°ізму оцей поклик слугувати 
мистецтву, заснованому на муках другого. 

нитиме Л Є Г К ° УЯ.ВИТИ себе талантом і тіра-
СЄМКЯУ Ю С ш ь ю > і я к Це часто трапляється в 
Т а т ь п р а Т а Д у Ю ТІПІЧІІУ Тургеневську річ 

Знач И С ° В Н а И ЄЯ племянникъ"-
рої сім^И Т Ь > Д І Л 0 н е в л а м а нн і бідної та хво-
ванні її ; е л ї о ° д а Н О Ї На ЛЮб0ВІ; а В УЛаШТУ" 

КОЛИ СІАіт,сг » 
чигромадамуе ^ТИСТа б І д н а > т о Д е Р ж а в а 

хворі то треб U з а б е з п е ч и т и » коли в сімьї 
к а Р не помозке

ДЛЯ НЄЇ Л І К а р я ' а к о л и й Л І ' 
А як захворіє щ о ж Робити з стіхією? 
УньогосщЬ їН Є і

а^ а^ист,---То що тоді коли 
чить, в данному • ЖЄ б у в а к е п с ь к о - З н а " 
"ову форму для £ а з і ) д і л о не в сімьї, і не 
"Ро друге: щоб н ! В И дУм а т и ; слід подумати 

всякого працьовникаТіЛЬКИ хУ д о ж н и к а> а й 

забезпечити, і T0Jlj 3 сімьєю, матеріально 
ш'шшти, для художии»*6110 В и н н и ч е н к а з а" 
d мькю, буде тільки imame^T 1 1 0 1 0 T ИЬ°Г° 

У нашім раї на землі, 
Нічого кращого немає, 
Як тая мати молодая 
З своїм дитяточком малпм. 

Ми, звісно, говоримо тільки про люблячу 
сімью, бо про неї річ і у Винниченка; а від 
сімьї ненормальної не тільки артисту, а й 
кожному слід бути подалі, бо така сімья 
гірше всякої отрути. 

Таким чином руйнувати сімью для ви¬ 
мог безкрайиого і спокійного процеса твор-
чости нема ніякої рації. І взагалі, в справі 
забезпечення супокою для артистів Винни-
ченко стає більшим роялістом, ніж сам ко¬ 
роль. Що, справді за писана торба оцей ар¬ 
тист, що з нею треба так носитись? 

Хиба можливо, хиба потрібно так диви¬ 
тись на митця, як на якийсь фізічний при-
ряд, який треба взяти й поставити під скля¬ 
ний ковпак? Чому артист мусить бути увіль¬ 
нений од всяких трівог? Ми не хочемо самі 
накидати йому трівог. але чи може він обій¬ 
тися без них? Ну, хай він не має сімьї, не¬ 
має пелюшок,—хіба цього досить для спокою? 
У нього ж можуть бути батьки, друзі, яких 
він любить і горе яких його не може не турбу¬ 
вати. Але може, й цих об'єктів печали не по¬ 
винно бути? Хай не буде,—але ж тоді по¬ 
винні істнувати для нього взагалі люде з їх 
болями і потребами, за які мистець мусить 
страждати!.. То, може, й люде не повинні для 
нього істнувати? Коли не повинні, тоді нема 
перед нами й митця, а є тільки душевно 
хворий,—якому місце в лікарні. 

І через те ми не тільки мусимо одки¬ 
нути формулу Винниченка, що для таланта 
мусить слугувати все,—а й другу, ЩО в ш є 
„жрець тільки краси!" 

Ми дякуємо митцеві за його твори, але 
не мусимо забувати й того, що цінність ного 
визнається тільки тоді, коли він оддається 
своїй дійсно-мистецькій праці. 

По-за своєю працею артист є звичайна 
людина „между... дітей иичтожиыхъ міра 
быть можетъ всЬхъ пичтожн'Ьй онь . 

Тому-то артистові і не артистові треба 
дбати про одно: щоб бути більше подібним 
до людини. А це буде тільки тоді, коли він 
буде альтруїстом, коли н'ягко буде відноси¬ 
тись до людей. 



Талант не. може бути жорстоким, бо хто 
привчається до жорстости, дичав сам і не 
зможе нарешті розуміти тонкости краси. Бо 
краса, звичайно не геометрична, а внутрішня, 
мае в своїй основі теплу любов до людей, а 
не стальовий холод злоби. 

І коли артист буде більше гуманістом 
та для цього більше над собою і над дру¬ 
гими працювать,—тоді буде краще всім, тоді 
й не буде того, що в своїх творах художник 
є представник краси, а в своєму житті є 
сосуд огиди і всякого зла! 

Нові музично-етнографичні матеріали. 
Починаючи з цього числа, редакція має 

на меті умістити на сторінках журналу ряд 
нових записів українських народніх пісень, 
почасти надісланих із ріжних місць, почасти 
спеціально зроблених по дорученню редакції. 
Уміщені зразки мусять показати, що той „за¬ 
непад", який турбує останніми часами при¬ 
хильників народньої піснї,—не такий ще ве¬ 
ликий, і, можна думати,—багате джерело на¬ 
родньої творчости ще може дать чимало і 
для наукового досліду і для художньо-му¬ 
зичної праці. Ми будемо раді, коли виданий 

нами матеріал підбадьорить до роботи і ин-
ших, непомітних для широкого світу, але від 
того не менш користних працьовників на 
рідній ниві. 

Записані пісні міститимуться в первіс¬ 
ному своєму вигляді,—одноголосна мельодія 
без супроводу. Дальніша розробка цього еле¬ 
ментарного матеріалу,—то вже широке поле 
для діяльности наших теоретиків-дослідува-
чів і композіторів. Побажаємо, щоб як най¬ 
швидше прийшли вони до своєї праці. 

1. 
Пісні, записані А. Н. Кудрицькою в селі Овечачому, Бердичевського повіту, в 1912 році. 

І. 



Ішла мати темними лугами, (2 р.) 
Вмивалася дрібними сльозами. 
Пішла мати горою—толокою, (2 р.) 
Здибалася з рідною дочкою. 
„Чого, мамусю, по полю блукаєш?—(2 р.) 
—Десь ти свої хатоньки не маєш?— 
„Ой, тоді я свою хату мала» (2 р.) 
Поки синів малих годувала. 
Перестала синів годувати, (2 р.) 

Перестала свою хату мати". 
А в неділю рано-пораненьку (2 р.) 
Приїзжає син по рідную неньку. 
„Іди, пене, тепера до мене; (2 р.) 
Бо сталася причина у мене: 
Вмерла жінка, зосталась дитинка,—(2 р.) 
Йди-ж до мене, рідная матінко".— 
—„Бодай, сину, хата занялася,—(-2 р.) 
Я на цей раз уже заклялася".— 

Варіанти тексту: і) Збірник Гулака-Ар-
темовського, № 3. 2) Лисенко. В. V, 5. VI, 12. 
3) Збірничок українських пісень А. Коно-
щенка—друга сотня, № 69 й третя сотня, 
№ 14. 

Мельодія, приведена у нас, хоч в за¬ 
гальних рисах схожа з мельодіями всіх по¬ 
казаних варіантів, але характерно відріж-

няеться від них своїм мажорним складом—і, 
через те, мусить стояти на особливому місці 
серед инших записів цієї пісні. 

^руть бички, оруть бички, да все половії, 
д ЗГ0РДиліг мною хлопці, що брови рудії. 
А хоч руді М О Ї брови, що кому до того: 
We дивляться руді брови хоч би на якого. 

и> с к инувся щупачок на бистрії річці, 
Поклонився той козак тій дівчині—дівці, 
А він її уклін дає з коня вороного, 
Воиа-ж йому хустку шиє самую шовкову. 

А він її не змарав, кинув на сіделце, 
А як гляне, — серце в'яне, — ти дівчино 

серце.— 
Великая оболоня,—не можу сходити,— 
Казав мені славний хлопець, щоб його 

любити. 
Я на твою оболошо товару не гоню,— 
Люби собі кого хоч, а я не бороню. 



2. 

Пісня, записана В. М. Павловичем в с. Корсунці Уманського повіту. Передана до редакції 
А. Н. Кудрицькою. 

Ш. 

Та жила вдова на роздоллі', (2 р.) 
Та не дав їй Бог щастя й долї. 
Тілько дав їй три синочки, (2 р.) 
І три дочки-голубочки. 
Сини зросли,—в розбій пішли, (2 р.) 
Дочки зросли,—в росхід пішли. 
Найстаршая заміж вийшла, (2 р.) 
Середуща втопилася, 
Середуща втопилася, (2 р.) 
А найменша заблудила. 
Приблудила аж до гаю, (2 р.) 
А в тім гаю вогонь горить. 
А в тім гаю вогонь горить, (2 р.) 
Біля вогню розбій сидить. 
Один сидить,—люльку палить, (2 р.) 
Другий сидить,—кашу варить. 
Другий сидить,—кашу варить, (2 р.) 

Третій сидить,—дівку манить. 
„Пристань, дівко, в віру нашу, (2 р. 
Будеш їсти з нами кашу".— 
Стала дівка приставати, (2 р.) 
Стала плакати—ридати. 
Один каже:—„зарубаймо", (2 р.) 
Другий каже:—„розстріляймо". 
Другий каже:—„розстріляймо", (2 р. 
Третій каже:—„роспитаймо". 
—„Якого-ж ти, дівко, роду, (2 р.) 
Якого-ж ти, дівко, краю?"— 
—„Ой, я роду вдовиного, (2 р.) 
А із краго слав'яного". 
—„Ой, густа, браття, наша каша, (2 
Що прибилась сестра наша. 
Помолимось, браття, Богу, (2 р.) 
Та виведемо сестру на дорогу".— 

Варіанти: 1) „Труды Этнографическо-
Статистической Экспедищи въ ІО.-З. край, 
подъ ред. П. Чубинскаго,—т. V. № 479. 

2) Збірник Гулака-Артемовського. № 26. 
(„Жила вдова на Подолі"). Мельодія—зовсім 
одмінна віц приведеної у нашому запису. 



3. 

Пісня, записана в селі Рахнах-Лісових, Ямпольского повіт у, на Поділлі в 1913 році. 
Передана до редакції Ф. Карпенком-Дудкою. 

IV. 

1. Ой, дай-же, Боже, щоб повечеріло, 
Щоб моє серденько тай повеселіло. 

2. Ой, дай-же, Боже, щоб сонечко зайшло, 
Щоб моє серденько, тай до мене прийшло. 

3. (Ой) не так до мене, як до моїй хати, 
То я його пустю, не почує й мати. 

4. Ой, як пускала, то ся радувала, 
А як випускала, плакала—ридала. 

5. А як випускала, плакала—ридала, 
Вийшла за ворота і таки спитала: 

6. Чи ти мене любиш, чи ти мене судиш, 
Чи з мене смієшся, тай не признаєшся?" 

Варіант [3. Не так до мене, як до мої хати, 
•Двері відчиняла, щоб не чула мати. 
4. Двері відчиняла, правди все питала: 
„Чи ти мене любиш, чи ти мене 

судиш? 
5. Чи ти мене любиш, чи ти мене 

судиш, 
Чи з мене смієшся, та не признаєшся?..] 

• ІРИ ) ' я тебе люблю, я тебе не судю, 
оІ тебе не сміюся, правду признаюся. 

Як <£ ™Є Х Л 0 П е ц ь ' т о я бУДУ о т е « ь ' Як буде дівчина, не моя причина. 

9. (Ой) як буде хлопець, буду обучати, 
Як буде дівчина, скажу розстріляти. 

10. Як буде дівчина, скажу розстріляти. 
Щоб не була шельма, така, як ї мати". 



Проекти пам'ятника—надгробка на могилу Миколи Лисенка. 

Ще одна спроба українських архітекторів 
на йолі рідного мистецтва, ще їдеп крок вперед! 

8-го квітня відбувся огляд проектів над¬ 
гробного пам'ятника па могилу Славетнього Ми¬ 
коли Лисенка, надісланих на конкурс, який був 
оголошений ще в січ-

- ні цього року Україн¬ 
ським художпьо-архі-
тектурпим відділом 
Харьк івського Лі¬ 
тературно -художнього 
гуртка. 

В склад жюрі уві¬ 
ходили: худ. О. Ва¬ 
сильківський, худ. М. 
Уваров, худ. А.Беркос, 
інж. А. Варяніцип та 
архіт.-худ. В. Величко. 
Не помилялось жюрі, 
коли першу премію 
присудило гралсд. інж. 
Тимошенкові, авторові 
проекта під девізом 
„Око". 

Проект п. Тимо-
шенка єсть безумовно 
кращий з надісланих 
на конкурс. Незви¬ 
чайно гарна загальна 
композіція пам'ятника. 
Видно, що автор добре 
розуміє форми україн¬ 
ського стилю, — вони 
живуть в його уяві; та 
не велика модерніза¬ 
ція, яку допустив автор в своєму проектові не 
тільки не шкодить загальній масі, але па мою дум¬ 
ку ще більше надає пам'ятникові якоїсь своєрідної 
краси. Відчув автор також і красоту пропорцій. 

Надгробок мас не високий поширений цо¬ 
коль і звужується до верху;—досить орігінальна 

верхня частина пам'ятника, оточена не високими 
колонками, вкрита характерним українським даш¬ 
ком закінчується головкою, з української церков¬ 
ної архітектури, -з тіпічним хрестом. 

Така композіція верха надав надгробку 
незвичайно своєрідний 
вигляд. 

На передньому 
фасаді пам'ятника вро¬ 
блений бронзовий ба¬ 
рельєф М. Лисенка, а 
на протилежнім місці, 
з боку входа в склеп, 
фасад оздоблений мар¬ 
муровою плитою з на¬ 
писом. 

Надгробок має 
бути з чисто тесаного 
рожевого г р а н і т у , 
оздоблений мідним по¬ 
золоченим орнаментом 
—нотами. Цей орна¬ 
мент дуже до речі і 
на належному місці. 

Гарна маса па¬ 
м'ятника й з боку 
входа в склеп; вся 
будова склепа досить 
солідна, служить як би 
п'єдесталом для само¬ 
го надгробка. 

З смаком ском¬ 
поновані з а л і з н і , 
оброблені мідною бля¬ 
хою, двері. 

Взагалі проста, спокійна маса надгробка 
справляє гарне вражі ння. 

Багато думки в праці, багато смаку. Споківм 
і тихим сумом віє від надгробка. Багато інтім-
ности в тому лихтарикові і глеку 8 квітами, яві 
стоять на невисоких гранітних стовпцях. 



Другу премію одержав за свій проект архіт. 
Жуков. 

Вся гранітна маса пам'ятника досить уміло 
оброблена, але не досить характерна для україн¬ 
ського стилю, хоч автор і надав верхній частині 
падгробка форму, подібну до форм дахів україп-
ських будівель. Багато уваги автор надав різьбі; 
надгробок добре оздоблений січеним орнаментом. 
Вся передня центральна частина фасада одведена 
для напису теж січеного, але напис цей, до речі 
сказати, досить не виразний. 

Третя премія видана за проект худ. П. Со¬ 
колову. 

ється Т Ь С т р у н к а м а с а надгробка закінчу-
ловко М а л ь о в н и ч о і ° . церковної архітектури, го-
мошен° 3 х р е е т о м як і на пам'ятнику п. Ти-

ч к,* а ПеРеДнь<>му фасаді проектована піша 
3 б Ю С Ї О м Ч и й о г о композітора. 

Український "характері " " ^ ^ ^ МЄНЬШ 

Взагалі проект мало орігінальний, але в 
простій КОМПОЗІЦІЇ проекта все таки відчувається 
худолсній смак. 

Багато орігінального в проекті пам'ятника 

худ. Троценка, якого придбав Худолшьо-архітек-
турпий відділ. 

Цей проект, по його смілій коміюзіцїї 
треба ноставптн зовсім ок]>емо від попередньої 
групи. 

Верхня частина пам'ятника уявляє з себе, 
характерний для українського будівництва навіс, 
який опирається на чотирі гранітних колони. Груз 

од папіса передається на колопи через нахрест 
положені бруски. Своїм місцем пересічення ці 
бруски опіраються на поставлений посередині 
хрест;—сполучення цього місця з масою хреста 
справляє неприємне вражіння; хрест здається 
ніби придавленим. Не цікаво скомпонований 
і оброблений також вход в склеп. Помилка 
автора тут в тому, що він допустив повторення 
колон - стовпів — ці стовпи „спорять" з вище 
стоячими колонами; крім того невдале відно 
шення мілс розмірами стовбів і тою частиною 
якої груз вони несуть. Нарешті, маю сказати, 
Що цей орігінальний проект надгробка на мою 



думку пе носить характера ладмогильного 
пам'мтппка. 

Оглядаючи, врешті, проекти, приємно від¬ 
значити поступ в працях паших архітекторів. 

Петро Чайка. 

Театр М. К. Садовського. 

ОСІНЬ. Драматичний епиод О. Олеся. 
Вистава нового драматичного етюду О. Олеся— 
„Осінь"—ще заздалегідь зацікавила прихильників 
нашого театру. І тому були причини. Насампе¬ 
ред— це була новина; друге—поетичний, напи¬ 
саний чомусь прозою, орігінальний етюд нашого 

шановного поета, є річчу досить туманною і в 
читанні лишає бажання знайти ключ до зрозу 
міння, одгадку; що одгадку Ч и т а ч . . ^ 
одшукати в театрі. Чи знайшов же?. На мою 
думку, артисти були поставлені в досить безви¬ 
хідне, безпорадне становище. Як грати? Що це 



таке? Звиклі до п'єс реалістичних, вони повинні 
були відчути цю ніяковість. Грати п'єсу в реаль¬ 
них тонах воии-б прекрасно з'у&ііли, але од етюду 
не лишилося-б нічого. Спробувати свої сили на 
сімволістнчній інтерпретації загадкового етюду— 
теж річ небезпечна, бо ніякого сімволізму в нім 
нема, а є алегорії, переплутані з реальними об¬ 
разами. Артисти опинилися в становищі читача, 
тому не диво, що гра їх була так само туман¬ 
ною й непевною, як і сам етюд. 

Найкраще опанувала свою роль д. Хуторна, 
певне тому, що образ, який вона виявляла грою, 
є найбільш видержаним у п'єсі. Панночка, образ' 
молодости, весни, відродження. Пац-образ осени, 
8гасання... 

Пан. Ти хотіла відродити душу! Засвітить 
передо мною новий світ, взяти мене з дороги 
Смерти і повести на дорогу Життя?! Очі мої 
одірвати од Минулого і прикувати до Будучого?.. 
Ти цього щастя хотіла?! 

Панночка. Ти його не хотів. 
Пан. Коли-б я не хотів, не був-би тут... 
Панночка. Коли-б хотів, не було-б с ь о г о -

ДНЯ. 
Пан. Я хотів, але не вірив... 
Панночка. І ц и м у б и в м е п м о ю в і 

Мертві убивають живих. 
Пан. Ти казала—життя сильніше-смерти... 

і я хотів тобі повірити. 
Панночка. Так життя сильніше смерти, але 

Для сильних. Ти не сильний. 
Пан. Чого-ж ти уникаєш боротись зо мною? 
панночка. Ти можеш перемогти багатьох, 

але не себе. • . 

як віча " ш 6 Й ТРЄТШ ° б р а 3 ' С * В °Р И Й j НІЖІШЙ' 
н о ч и 2 о ц : п ~ г о г а в лісі- щ ° п и л ь н у с пан-
вітер о д в е р н Г т Л а Є П Р ° С П 0 Ч И В ° К - » Х ° Ї І Л а 

сховавші 5
 В7н й й

 НЄ ВСТИГла- Від НЬОГО НЄ 

' В Ш 8 а а йДе під землею і пролізе в 

саму душу"... Проте вона такп одвернула його. 
Панночка. Няню! Страшний сон... Страшшііі 

соп приснився... Наче пан... 
Сторожиха. Пан?! Пан... сішть... Він но 

швидко прокинеться. 
Вона прискорила згасапня й урятувала пап-

ночку од руйнуючого впливу вмірашш. 
Д-ка Хуторна вела роль в м'ягких тонах, 

ловппх музики напів-заглушеиого роспачу й пе-
усвідомленого ясаху, і тільки в рядп-годн в добро 
продуману гру вривались певідповідпа пота й 
ртх звиклої до виконання дівоцьких ролей арти¬ 
стки. Д-ій Мар'япенко (Пан) нам не сподобався 
в сій ролі. Менш руху взагалі й різких теат¬ 
ральних жестів, менш темпераменту — і задум 
автора було-б панів - урятовано, це-б-то роль, 
відограна в тонах, я-б сказав, спокійпого роспачу 
цілком відповідала-б образові, утвореному поетом. 
Треба було одкинути мову рук, а цілком майже 
спертись на мову обличча, очей. Те саме пора-
див-би я й д-ці Борисоглібській (Сторожиха). Гра 
її в данній ролі загалом не кепська й цікава; 
але було-б до речі залишити підвищений страні-
пий відьомський тон, і провадити роль в роб-
лено-спокійних, зловістно-загадкових фарбах. Це 
було-б ще цікавіш, і глядачі дістали-б вражінпя 
суцільпости й гармонійности, а п'єса, дуже ці¬ 
кава по задуму, виграла-б у художностп. Чого 
не доробив поет, треба було-б докінчити артистам. 

Що сказати про постановку з зовнішнього 
боку?.. В таких випадках завжди доводиться зга¬ 
дувати про незалежні обставини. Ах, той театр 
купецького саду! Чимало, певне, крови псує він 
і режисерам, і артистам. А що до публіки, то й 
поготів. Досить буде й того, коли скажу, що 
вжито було все можливе, аби відповідно обста¬ 
вити дію. В зімовому театрі обстанова безпе¬ 
речно будр далеко краща, і п'єса здасться ще 
цікавішою. 

Сергій Р 



ІОВИЛЕЇ. 
* Ювилей д-ки Бичихиноъ-Сулгми. В Кате¬ 

ринославі урочисто одсвятковано 2Ь літній юви¬ 
лей громадської і літературної діяльности укра¬ 
їнської письменниці Д-ки Суліми - Бичихиної, 
авторки відомої, пьзси— „Дячиха'; на ювилеі 
було багато селянських депутацій. Одержано 
також багато телеграфних привітань. 

* Ювилей Г. II. Затиркевич-Еарпинської. 
26 квітня у Петербурзі труппа Гайдамаки шану¬ 
вала Ганну Петровну Затиркевич-Карпинську 
з нагоди тридцятиліття її артистичної діяльности. 

Ганна Петровна народилася в м. Срібному, 
на Полтавщині, в семьї заможного поміщика. 
Дитячі роки жила на селі. Вчилася в київському 
інституті „благородныхъ дівиць". Побувала по 
великих містах Росії, бачила гру найзнамени-
тіших артистів. Уперше виступила на сцені в 
любительському спектаклі 1882 року в Ромнах 
в пьесі Квітки-Основ'яненка .Сватання на Гон-
чарівці", в ролі Одарки. 

За цю роль Г. П. взялася цілком випад¬ 
ково, через те тільки, що ніхто н? згожувався 
виступати в цій „неінтересній',, „непоказній" 
ролі. 

Року 1883 Ганна Петровна звернулася до 
М Л Кропивницького, прохаючи його прийняти 
її до себе в труппу. Перший дебют Г. П. від¬ 
бувся^.Полтаві в водевілі „Як ковбаса та чарка" 
і пройшов дуже щасливо. 

Поступивши ДО Кропивницького і висту¬ 
паючи в ріжноманітних ролях, Затиркевич-Кар-
пинська скоро стала улюбленною артисткою ши¬ 
рокої публіки, заняла поважне місце серед най¬ 
кращих сил, коріфеїв української сцени. 

Коли трупп українських наплодилося більше, 
д-ка З.-Карпинська грала поперемінно в труппах 
„ л гіаповського, Суслова та инш. 
Кропивницького, ьадивч j 

Року 1898 в повному розцвіті своїх сил 
Ганна Петровна на де-який час покинула була 
сцену, і скілька років прожила в безвісті ^од¬ 
ному з сібірських міст. . 

* Ювилей д-ки Лтіцької. Л. п. Дініцька 

свій 25-літній ювилей празнуватиме в осени« 
Відомий письменник С. Черкасенко' присвячує 
Любов Павловні свою нову-п'єсу „Казка старого 
млина", якою відсвяткуеться ювилей. 

* Ювилей д-ки Шостаковської. В Петербурзі 
' в труппі д. Гайдамаки урочисто відсвяткувала 

25 літній ювилей сценичної діяльности д-ка 
Ю. Шостаковська. 

нові пьеси. 
* Відома українська письменниця Л. М. Ста-

рицька-Черняхівська закінчила велику п'єсу під 
назвою „Крила" з життя сучасної інтелігенції. 
Коли пьєсу буде дозволено драматичною цен¬ 
зурою, то вона піде в наступному сезоні в театрі 
М. К. Садовського. 

* Дозволено до вистави нову українську пьєсу 
д. С. Васильченка „Недоросток" (Побутова ле¬ 
генда). Комедія на 4 дії, з селянського життя. 

* Драматична цензура не дозволила до ви¬ 
стави українську пьесу з єврейського життя ар¬ 
тиста М. Голубенка; жарт на 1 дію того ж ав¬ 
тора— „Вальс кохання" дозволено цензурою до 
вистави. 

КОНКУРСИ. 
* Конкурс на біографію Т. Г. Шевченка. 

Виділ Наукового товариства імени Шевченка у 
Львові- з поручения виконавця запоЕіту Ол. Ко-
ниського оголосив конкурс на біографію Тараса 
Шевченка, яка б подавала перегляд фактів його 
життя, і історію та характеристику творчости 
поета. 

Останній строк надсилання праць—12 лю 
того ст. ст. 1914 року. Завіщана О. Кониським 
сума ЮОО карбованців може бути розділена жюрі 
на кілька менших премій. 

* Конкуре па музичні Твори. Року 1914 
минає сто літ з дня народження Т. Шевченка 
З цієї нагоди українське музичне товариство 
„Львівський Боян« оповістило конкурс на три 
твори хорові, два—на мішаний хор, а один -на 
мужеський з супроводом фортепіано або орке-



"стру, або а capella—до поезій Т. Шевченка або 
До слів, зв'язаних ідейно з поетом. 

Перша премія—150 корон, друга—80, тре¬ 
тя—40 корон. Жюрі буде визначено трохи зго¬ 
дом. Призначені на конкурс твори повинні мати 
відповідні девізи, або літери. Повне імья компо-
зітора разом з точною адресою подаються в за-

• критому конверті на адресу т-ва „Львівський 
Боян"—Ринок, ч. 24, II поверх, найдальше до 
15 вересня 1913 року. Преміровані твори ста¬ 
нуть власністю товариства, а решту—буде звер¬ 
нено по адресах, зазначених в закритих кон¬ 
вертах. 

ТЕАТРИ. 
* Труппа Т. Л. Еолгсниченка. 3 першого 

травня роспочала вистави у Київі в літньому 
театрі „Шато-де-флер". Труппа складається з 
Досить талановитих артистів, великого хора і 
власного оркестра. Найбільшим поспіхом кори¬ 
стується п'єса Т. П. Колісниченка „Ді сейдер 
нахт" з якою труппа виїздила навіть гастролі-
рувать в Бердичів, Винницю, та Житомир. 

* Труппа д. Прохоровича з 29 іюня починає 
свої вистави у Бахмуті. В анонсі оповіщено такі 
пьєси: .Вампір", „Семья Давида-, „Содом", „Де¬ 
путат", „Блудний син", „Земля", „За друзі своя". 

* Труппа д. Сабініна. Українська труппа під 
орудою Л. Сабініна грае у Вороніжі. 

Труппа С. Глазуненка грае в Новочер-

ча* Тртпа Б- Оршанова і В. Данченка по-
а літній сезон в Харьков!. В репертуарі опо-

ч е н к Г МІЖ ИНШИМ т а к і п ь е с и : »Брехня" Винни-
гРищин"Г Є™ а Н Д о р о ш е н к о " ' - Б Р а т н а брата" 
инщі НСЬКОГО"' « З а друзі своя" Товстоноса та 

СтЯоп
РУППа ЧеРнЯка переїхала в Білоглинське, 

ставропольское губ 

у м щ*Гпа к д: Яу6ініна гРає з 1-™ мая 

ховського°Лт " а К и ї в щ и н і « в л і т н і м саду В а Р п е " 
м « * и й оркестТ СКЛаДаЄТЬСЯ 3 25 ДУШ ! Мав 

Труппа Ло'бинцева і Красавченка з 9-го 
" " " ° Ч а л а в и с т ^ и у „. Вирючі (на Вороніжчині). 
* Труппа nid opydoio Г. Гаевського грає у 

м. Глухові (на Чернігівщині). 
* Товариство українських артистів під 

т/дою артиста О. В. Донського з 20 мая 

роспочало вистави на.ст. Дебальцево, в комер¬ 
ційному клубі. 

* Труппа д-ія Гайдамакгі грае в Гельсін-
форсі (Фінляндія). 

* Труппа О. Л. Суходольського грае в Лу¬ 
ганську (Катериносл. губ.). 

* Галицький український театр закінчив 
свої вистави у Львові з дефіцітом і переїхав у 
Городок. На директовів замість Стадника обрано 
власника транспортної контори в Чернівцях Сі-
рецького та дотеперішнього театрального рефе¬ 
рента „Руської Бесіди", Стеф. Чарнецького. 

* Оп. „Тарас Бульба" М. В. Листка. Ди¬ 
рекцією київської опери М. Ф. Багрова прийнята 
до постановки в наступнім сезоні опера М. В. 
Лисенка—„Тарас Бульба". 

ВИСТАВКИ. 
* Заборона. П. Київський губернатор заборонив 

П. І. Холодному улаштувати в Київі виставку 
українських художників. П. І. Холодний подав 
прохання у друге, як що дозволять, то виставка 
відбується в Київі у клубі „Родина" на протязі 
липня І серпня. 

* Виставка пам'яток старовини. Академія 
художеств в кінці біжучого року улаштує ви¬ 
ставку всіх праць, викопаних з її доручення уче¬ 
никами вищої художньої школи по обмірюванню 
й замальовуванню архитектурних та инших па¬ 
м'яток старовини. Ця робота—дала надзвичайно 
коштовну колекцію, яка переховується в музеї 
академії художеств. На виставку запрошено буде 
членів Держ. Думи і Ради з тою метою, щоб по¬ 
казати їм, скільки то є в Росії видатних з ху¬ 
дожнього погляду па'мятників старовини і яке ве¬ 
лике значіння має законопроект про охорону 
цих пам'ятників. 

МУЗЕЇ. 
* В Житомірі одкрився для публіки музей 

„Товариства дослідувачів Волині". Музей тепер 
має такі одділи: сельсько-господарський, кустар¬ 
но-промисловий, історично-натуралістичний, Істо¬ 
ричний, етнографичний І археологичний. Взагалі 
цей музей уявляє тепер з себе один з найбага-
тіших і найкращих культурно-просвітніх закладів 
на Волині. 

* Мюнц-кабінет в херсонському археологич-
ному музеї. Разом з археологичним музеєм в 
власність м. Херсона одійшов і мюнц-кабінет, 



основою якого була збірка монет, зібрана відомим 
археологом д. В. Гошкевичом на пісках в око¬ 
лицях Голої пристані (переважно срібні монети 
зі Сходу), почасти —купленим (монети стародав¬ 
ніх грецьких колоній на Півдні України). 

З одкриттям в Херсоні музея колекція монет 
почала, дякуючи жертвам, збільшуватись. В ап-
рілі 1910 р. було зложено і надруковано ката¬ 
лога херсонського мюнц-кабінету, і тоді вияви¬ 
лось, що в збірці цій єсть 2,403 монети. На 1 
января 1913 року в колекції вже було 3,270 
монет, між якими 37 золотих, 3 платинових, 
1,404 срібніх 1,685 мідних, 1 1 0 - з инших ме¬ 
талів, 3 фарфорових і 28 папірових. Всю збірку 
розбито на 4 одділи: монет і медалів місцевих— 
1,209, західно-європейських—1,049, східних—567 
і стародавніх—445 штук. 

АРХЕОЛОГІЯ. 
* Археологичні досліди. Імператорська архе-

ологична комісія посилав на Поділля професора 
А. Успенського оглянути там і описати всі ви¬ 
датні по архитектур! і історічному значінню 
церкви і церковні будівлі. 

* Нове археологичне відкриття. Можливо, 
що Херсонові пощастить стати джерелом нових 
знахідок з історії і культури стародавніх часів. 
Цими днями там, на розі Панкратівської і Дво¬ 
рянської вулиць, завалилась земля. В проваллі 
викрито підземні ходи—галереї, в яких викрито 
де-які речі цікаві з археолочного боку. При рос-
копках робітники викрили, що на стінах цих 
галерей єсть якісь написи і малюнки. Крім того, 
тут викрито якісь символичні знаки, хрести і 
дати, написані арабськими цифрами. Цікаво те, 
що написи на стінах нагадують єврейські букви. 
Оглядати галереї дуже трудно, бо стеля в них 
потріскалась і ходити там небезпешно. Гале¬ 
реями зацікавився директор херсонського архе-
ологичного музею Д. Гошкевич. Можливо, що цим 
літом там буде зроблено під його доглядом архе¬ 
ологичні роскопки. 

* Мозаїка в Софійському соборі. Літом цього 
року мають роспочати роботу коло зміцнення 
стародавніх мозаїчних орнаментів у київському 
Софієвському соборі. Як сповіщалось, питання 
про мозаїку Софіввського собору підняли ще у 
минулому році в київському товаристві охорони 
памьятників старовини і мистецтва. В минулому 
році товариство виготувало у Петербург доклад. 

що стародавня мозаїка собора, коли не вживуть 
заходів, зруйнується. В январі 1913 року з Пе¬ 
тербургу приїздили з приводу цього члени Імпе¬ 
раторської археологичної комісії Н. А. Бруні і 
П. П. Покришкін. В іюні у Київ буде команді-
ровано спеціальну комісію для огляду мозаїки, 
в склад якої увійдуть: П. П. Покришкін, Н. А. 
Бруні і Івковський. Для вияснення заходів, як 
зміцнити мозаїку, буде командіровано в Італію 
одного з членів комісії. 

* В селі Стасі, полтавського повіту, козак Хо-
менко знайшов у землі скарб—17 срібних монет 
завбільшки з пів-карбованця з написом на де¬ 
яких „Сігізмунд", 1620 року, а на одній напи¬ 
сано „Георг Вільгельм"—1623 року; 462 срібних 
монет трошки менших; 1740—ще менших, 137 
монет мідних. 

* В прилуцькому повіті в селі Великій Дівиці 
селянин закопував коняку і в землі знайшов " 
ковша, в якому було 227 старовинних великих 
монет, 

* В кобеляцькому повіті, в містечку Біликах, 
на березі річки Ворскли селянський хлопчик 
Латиш знайшов у ямі глечика з срібними мо¬ 
нетами. 

Ці 3 скарби полтавський губернатор одіслав 
в імператорську археологичну комісію. 

* В селі Пісочині, харьківського повіту, на 
дачі селянина Мартиненка, його син Василь 
знайшов під землею багато старовинних річей 
та мідних грошей. 

* 16 мая в селі Дерев'янову, ковельського по¬ 
віту, селянка Н. Субота копала рів і знайшла 
в землі скриньку з срібними та мідними гро¬ 
шима. Срібних монет було 213 ш т у к 1569 року. 

КУСТАРНИЦТВО. 
. * Нагороди за українські кустарні вгюоби 
28 квітня закрито всеросійську кустарну ви' 
ставку в Петербурзі. Вищі нагороди почесні 
б>Ш7Л<МШ-присужено за українські к у с т а р н і ' * 
роби полтавському губернському Л * 
кня, В. Г. Яшвіль (КиївЩина) ' ' а ™ £ 
Ханенковій (Київщина). В- *«*• 

Виставка пройшла з великим матеріальним 
успіхом і частина „ переселяється д0 Берлин" 
де якийсь підприємець вже спекулює на адї 
кавленні народнім мистецтвом в р о с і ї 

Окрім того в Москві і Петербурзі склався 
комітет для улаштування Оддіпу „ р у с с к а г 0 на_ 



роднаго творчества" на Осіньому Салоні цього 
року в Петербурзі. Комітет цей енергійно взяв¬ 
ся за росшукування експонатів. 

* Земство і кустарі. Латинське повітове 
земство (на Поділлі) береться тепер за органі¬ 
зацію правильної постановки кустарного проми¬ 
слу в повіті й поліпшення умов продажу кустар¬ 
них виробів. З цею метою земство має зробити 
пильні досліди виробу соломьяних ковпаків в 
селах—Майдані-Голосківському і Новоселиці,— 
випалювання вугілля з дерева в с Лукашівці,— 
ткацьких виробів в с Багринівцях,—бондарства 
в с Вонячині і виробу дерев'яних ложок в с 
Майданї-Стасовому. 

* Руська торгова палата в Париоісі щоб 
розвити збут російських кустарних виробів у 
Франції, звернулась в Полтавську земську упра¬ 
ву з проханням прислати палаті всі видані 
прейскуранти та описання кустарних виробів 
полтавської губернії і взірці мережок. Палата 
повідомляє, що коли французи ознайомляться з 
виробами, то французькі фірми будуть їх багато 
виписувати для продажу. 

ВСЯКІ ЗВІСТКИ. 
* Ламьятиик на могилі М. Л. Кропив-

ницького. „Южн. Край" повідомляв, що зважаю¬ 
чи на те, що зібрано дуже мало грошей на па-
мьятник славетньому артистові, семья покійного 
поставить тепер намогильний памьятник (в маї, 
або іюні місяці). 
<Ь _ П р о е к т памьятника належить скульпторові 
Р- П. Валавенському. 

* Погруддя М. Лисенка. Український артист 
* наращук виконав саме нове погруддя Лисен-

K O H L " 0 1 Р ° б І Т Н І В М о н а *°* і . Це погруддя ви¬ 
на Л 3 " о с м е р т н о ї маски Лисенка, заслугу* 

М б ш ь ш У Увагу, щ о д0СІ м и м а л и т і л ь к и 

один бюст М. Лисенка і то ще з його молодих 
літ. Належить сподіватися, що наше громадян¬ 
ство, особливо ж співацькі товариства радо по¬ 
вітають появлення цього бюста та спонукають 
артиста до численних репродукцій. 

* В присутствії про товариства. На 
останньому засіданні Київського губернського 
про товариства присутствія не зарегістровано 
статуту каси взазмної допомоги діячів україн¬ 
ського театру М. К. Садовського. 

* Забута могила. Російські газети („Р. М)". 
звертають увагу художників на всіми забуту мо¬ 
гилу знаменитого колись художника-портретиста 
українця Володимира Лукича Воровиковського, 
що помер 5 квітня 1825 р. і похований на Смо¬ 
ленському кладовищі. Надгробок над Боровиков-
ським має форму саркофага на чотирьох левових 
лапках. Він ще майже цілий, але істнуванню 
його загрожує великий сусідній новий памятник. 
На думку, Р. М." „прямая обязанность академій 
художествъ позаботиться, чтобы місто в-Ьчнаго 
покоя замічательн-Ьйшаго русскаго живописца 
оставалось навсегда неприкосновенным!»". 

* Київська консерваторія. В осени, цього 
року, одкривається в Київі консерваторія. 

Учителями співу і музики запрошено учи¬ 
телів київської музикальної школи, яка закри¬ 
вається, а також — ведуться переговори з де¬ 
якими професорами петербурзькими і москов¬ 
ськими. 

Прийомні іспити в консерваторії почнуться 
в сентябрі місяці, а консерваторія одкриється 
в октябрі. 

Прийнято буде в неї до 1,000 душ. Місти¬ 
тиметься консерваторія в будинкові мугик. школи. 

* Авторський гонорар за драматичні твори. 
З Петербургу телеграфують, що союз драматич¬ 
них письменників постановив збільшити норму 
авторського гонорару за драматичні твори. 

ДОПИСИ. 
друкованя КНИЖЦІ "У«РаЫсы«м Хати» на-

C T O O Z Р Є Ц Є Н З І Я Н а с н о в к у "'еси моєї-) 
л и в п о с т МИНУЛОГО"- Н а Д Т О гРУб° і несправед¬ ливо поставилася крітіка до в и к о н а в ц і в в и щ е _ 

сказаної п'єси. Кожен має свій смак і офіціальне 
право на крітіку. Журнал одповідае за свої сло¬ 
ва. Я-ж, як автор, хочу висловити при цій на¬ 
годі своє широке задовольнення як постановкою 
мозї маленької п'єси, так і виконанням артиста¬ 
ми, які своїм художнім' переказом сприяли її 
успіху. 

») „Сторінка минулого" назвяи= 
. * названа автором п'єса на 2 дії, 

а не комед.я, як помилково надрук о в а н о у пСяЯв[и Рєд' 



Що до п. Малиш-Федорець, то ніжно-милий 
образ Аделї, утворений артисткою, обвіяний від¬ 
повідним часу і події журним романтизмом, ча¬ 
рував мене своєю правдивою красою. 

Про. Садовського—Нікодіма нема чого й ка¬ 
зать: навіть суворий крітік „Укр. Хати" признав 
його прекрасну гру, виключаючи тільки спів. 
Але загартований у січах Нікодім не повинен 

співать як оперний співець. Тут досить експресії. 
П. Ковалевський дав живий тіп дворець¬ 

кого. Не кажу про особ, яких не торкнула крї-
тіка. Ансамбль робив виключно гармонійне вра-
жіння. Коли ті постаті, що жили на сцені під 
час вистави не задовольняли глядяча, то одпо-
відальність за те бере на себе автор: виконавці 
здійснювали його думку. 

В. О'Коннор-Шлінсм а. 

Мусульманський, театр. 
З коленим роком театральне мистецтво се¬ 

ред недержавних націй займає все більше і більше 
почесне місце. Так. наприклад, єдина татарська 
драматична трупа „Саяр", після гастролів в по-
волжських городах і на Уралі, переїхала до се¬ 
редньої Азії та Туркестану; вона вже побувала 
в Красноводському, Асхабаді, Мерві, Коканді, 
Маргелані, Бухарі, Самарканді, Ташкенті, Петро-
ському і ш ш . Скрізь трупа мала поспіх. Дово¬ 
диться з радістю відзначити, що мусульмане на¬ 
пинають розуміти користь театру. Ще не так 
давно в Уфі, самому інтелігентному мусульман¬ 
ському центрі, посилались депутації до губерна¬ 
тора з проханням не дозволяти, виставлять тої 
чи ияшої пьєси. Особливо не подобалась пьєса 
„Уч Хати—брляп турмуш" („Життя з жінками") 
в якій висміюються мусульмане, що мають ба¬ 
гато жінок. 

При першій постановці цієї пьеси в Уфі 
в 1900 році артисти захищались поліцією, бо 
натовп несвідомих мусульман обіцяв побить їх. 
Трупа „Саяр" виставляв здебільшого побутові 
пьеси популярних мусульманських письменни¬ 
ків— Ізхакова. Камаль, Богданов і др. 

Гіацінт. 
Квітка дощів. 

Про що чудову квітку немало було всяких 
вигадок у древніх греків. Вони ніяк не могли 
зрозуміти, відкіля в природі з'явилась така краса. 

Одні казали, що гіацінт названий пайменпям 
чудового сина Спартанського царя Аміклада і Музи 
історії та Епоса Кліо, дякуючи котрим з'явилась . 
і ця квітка, а сталось це ще в ті -райські часи, 
коли бог та люде були близькі один до другого. 
Чарівний цей хлопець користувався надзвичай¬ 
ною любовью бога сонця Аполона, забавлявся з 
цим богом киданням диску. Ловкість, з котрою 
він кидав його і вірність лету диска дивував 
всіх, Аполоп восхваляв поспіхи свого любимця, 
але Зефір, маленький божок легкого вітру з рев¬ 
нощів подув на диск і повернув його так, що 
він полетів назад і врізався в голову бідного 
Гіацінта, і поклав його на смерть. Горю Аполона 
не було кінця. Даремне він обнімав і цілував 
свого любимця, даремне пропопував за нього по¬ 
жертвувать навіть своїм безсмертям. Заживляю-
чими і оживляючими своїми цілточими промін¬ 
нями, все, він не міг повернуть його до життя... 
І от, кажуть, проміні сонця, щоб зоставить па¬ 
м'ять по Гіацінтові, почали припікать кров, що 
бігла з черепа, згущать її, і з неї виросла' чу¬ 
дова квітка червоного коліру, пахощі якої да¬ 
леко розносили, і чарували всіх. Форма квітіш 
з одного боку нагадувала літеру А—ініціал Апо¬ 
лона, а в другого Y —ініціал Гіацінта і таким 
робом в ньому навіки були з'єднані наймення 
двох приятелів. Цю квітку перенесли з побож¬ 
ністю жреці Аполона Дельфійського в свій сад 
і з того часу, в пам'ять по передчасно загинув¬ 
шому хлопцеві, спартанці що р0 Ку святкували 
3-х денний правник, який звався „Гіацінтія". 

Другі ж про походження цієї квітки казали, 



що воно з'язане з найменням знаменитого героя 
Троянської війни—Аяксом. Цей благородний син 
царя Телемака властитель острова Саламина, був, 
як відомо, пайхрабрішим і наовпдатнішим з 
героїв Троянської війни після Ахілеса. Він ра¬ 
нив Гектора -камінем, який кинув з пращі і по¬ 
бив не мало своєю рукою ворогів у троянців. І 
от коли по смерти Ахілеса він став сперечатись 
з Одісеєм про оруяша Ахілеса, то це останлс 
присудили Одісеєві. Такий несправедливий при¬ 
суд, тяжко з'обідив Аякса і він з горя пробив 
себе мечем. І от з крови цього героя виріс гіа-
цінт, в формі котрого дві перші літери наймення 
Аякся—аі. 

Взагалі ж ця квітка у греків була виразом: 
горя, печалп і смерти. 

Антіки, добуті з морського дна. 

Ще в червні 1907 року, коло берегів Ма-
хадії, ходив по дну морському грецький водолаз. 
Раптом він піднявся по верх води і ехпльовапо 
сказав, що на дні лежать якісь речі, ніби пушки. 
Його хвилювання зацікавило і останніх моряків, 
тим паче, що в повірья, ніби під морем коло 
Махдії, стоїть цілий затоплений город, в котрому 
є здоровенна мармурова площа з надзвичайною 
постаттю верховика по середині. Стали шукати 
і знайшли те, що здавалося пушками,—навспряж-
ки це був .здоровенний розбитий корабель, та 

. його грузи, котрий складався з мармурових колон, 
мистецьких постатів, і д р у г и х т в о р і в древне-
грецького мистецтва. 

З того часу і досі там розшукують і найдепо 
на глибині морського дна багато коштовних тво¬ 
рів мистецтва, яких не бачила археологія зі дня 
відкриття Помпеї і Геркуланума (в середині ХУШ 
віку). Дякуючи махадейським нахідкам мувеї Бордо 
1 InT З Р а 8 У з а н я л и ОДно з перших місць серед 
стародавніх музеїв усього миру 
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передано почуття рухливого і нервового лсиття. 
Де хто ж каже, що ця постать належить Пракси-
телю, бо є такий старовинний опис: „Хлопець в 
цвітучоі молодости держить лучок. Вилитий з 
бронзи. Поставлений на неруховниїі постамент. 
Він дає ілюзію, ніби хоче полетіть, Праву руку 
він підняв до голови, лівою держить лучок. Всім 
тілом оперся на ліву ногу". Всі ці прикмети як 
ле треба краще підходять до найденого па морсь¬ 
кому дні Ероса. 2) Герм (це-б то стовп, який 
кінчається людською головою) Діоніса, під марму¬ 
ром зробленому в архаїчному стилі с підпис 
грецькими літерами, па котрім видно, що поста¬ 
мент зроблений Боетосом, який жив в другім 
віці до Р. X, 3) 2 карппзи на яких вирізано го¬ 
лови Аріаднп і Діонпсія. 4) Артистичний поста-
ментик Ероса, який грає на цитрі. 5) Збірка гро¬ 
тесків: постаментики, які виявляють танцючих не-
уродливнх карликів, звеличезними головами. Особ¬ 
ливо виділяється одна карлиця, смішна кокетов-
ним рухом голови та незграбній позі, але з пре¬ 
тензією на грацію, 6) Чудовий сатира, який ло¬ 
вить мячь. Окрім того найдена бронзова цяцька 
яка виявляє постать гермафродіта, який приймає 
участь в смолоскинному біганні, потім бронзовий 
сидячий комичний актер з руками на животі. По¬ 
тім добуто багато бронзових канділябрів, лямп, 
ваз ріжних сортів і т. п. 

З мармуровіх річей виділяється величаве по¬ 
груддя Афродіти. Багато здоровенних стовпів 
іоничного стилю, („сатірп", „німфи", „ефеби" де 
кілька канділябрів неоантічного стилю і 8 ваз, 
з них 2 копії, знаменатої вази Борчазе (в Римі), 
і 2 копії вази, яка переховується в Пізі Сатро 
Santo. По де яких підписах, по стилю творів і 
мармурових стовпів, а также поде яких других 
прикметах можна сказать, що ці чуда мистецтва 
були вивезені з Афин, а саме із Пірея. При тім 
не раніше і не пізніше І віку до Р. X. Так як 
Сула розбив Пірей в 86 році, то цим як раз 
вірно зазначуеться дата погибелі корабля. Мабуть 
він направивсь з Греції в Італію, але буря занесла 
його до берегів Афріки і там погубила. Цікаво 
що давні автори згадують про одного такого за¬ 
топленого корабля з артистичними творами Афин-
ського мистецтва при Сулі 86 році ДО Р. X. 
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