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Кінчаючи рік істнування і вступаючи в другий, редакція „Сяйва" вважає за 
потрібне поділитись з громадянством своїм досьвідом минулого року. 

Придивляючись до національного нашого життя, редакція побачила, що укра¬ 
їнське мистецтво надзвичайно зроста: зміцняється малювання, творці якого знов 
спромоглись на нову в Київі виставу; зміцняється будівництво, музика, театр і т. и. 
Одно слово, національна мистецька думка рветься до життя, пробивається кріз 
розмаїті препони, і запалюється на Вкраїні іскрами невпинного відродження на¬ 
шого творчого духу. 

А разом з тим, з глибинь різних сховів з'являються на очі громадянства і 
старі твори рідного мистецтва, невмирущим світлом окрашаючи музеї і підносючи 
геній нашого народу. 

Все це разом одкрива перед кожним українським патріотом і кожним шановни¬ 
ком мистецтва найповажне і пекуче завдання: збирати до купи всі ті іскри націо¬ 
нального вогню, складати їх в одно блескуче сяйво і показувати його всім: нам— 
для нашого самопізнання і нового, бадьорого кроку вперед; чужим народам—для 
вияснення гідности нашого національного духу і наших законних вимог. 

Редакція, що з незалежних причин, перебула нелегкі моменти істнування, не 
покида важливого, на її думку, для всієї України діла. 

Вона вступа в другий рік видання, але з поширеними умовами праці. 
Редакцію збільшено і поновлено; покликано до участі ряд найвидатних спеціа¬ 

лістів, теоретиків і практиків по всіх царинах мистецтва,-щоб не зосталась неви-
словленою жодна вартна думка знавців нашого мистецтва. 

Змінено теж адміністрацію і тим забезпечено кращу висилку місячника. 
Зроблено, таким чином, керманичами видання все, щоб послужити національ¬ 

ній справі, маючи на ввазі тільки завдання спільного добра. 
На нашій землі лежать непочаті дорогі скарби... Щоб розробляти їх, щоб ви¬ 

ставляти їх на білий світ у повному сяйві, мало ініціатіви гуртка людей... Треба, 
щоб громадянство, свідоме в своїх завданнях, повне бажання національного щастя 
і розцвіту, підтримало нас у нелегкій дорозі. 

Ми цього ждемо і ми певні, що українське громадянство піде нам на зустріч і 
поможе нам, у нашому спільному, національному, але й вельми трудному ділі. 



Таємний ряд різдвяних свят, 
Мов пишно витканий зірками, 
На срібнім тлі, хвилястий плат 
Знов розгорнувся перед нами. 

Знов у потоптаній душі, 
Де вів холодом одчаю, 
Мов на покинутій меоісі, 
Я бачу мрій квітчасту зграю. 

Вони встають, шумлять, летять 
І у своїм барвистім колі 
Мій дух, счорнілий од проклять, 
Уносять з темної неволі. 

І оэюивав в царстві мрій 
Під синью неба, в тихих далях, 
Душі смутної щастя й сьміх, 
Давно забуті у печалях... 

І випливають з тьми віків 
Коханих предків сиві тіні, 
І душу, повну світлих снів, 
Теплом огортують святині. 

Ти образи вітаєш ті 
Всим Сергеем чистим, серцем чулим 
І у поновленім бутті 
Живеш утраченим минулим. 

Живеш... Але чі довго це? 
Знов забунтує думка хора.... 
Одверне доля знов лгще, 
І знов буденщина сувора 

Із серця вирве покрик мук... 
Зневїрря виростуть нестерпні, 
І над оюиттям, неначе крюк, 
Хтось проспіває пісню смерті... 

І ти, одкинутий назад, 
З країни мрій, країни світла, 
Оюди, де Сергія тихий лад 
Прибили наші тюрьми оіситла, 

З одчаем, з вибухом страоїсдань, 
На цілий світ продзвониш мову: 
„Де оіс буде мукам нашим грань? 
Моли відраду веселкову, 

В оіситті найкращу із окрас, 
Не перевиту сірим оісуром, 
Поставить доля біля нас 
Навіки неполомним муром? 

Моли різдвяна та зоря, 
Що десь далеко пломеніє, 
І тільки в дні календаря 
В нас думи родить святковиї, 

Коли вона, спинивши хід, 
На землю зійде в ореолі, 
Ростопить душ оспалих лід 
І Край вквітчає сяйвом долі?" 



М. В. Лисенко. 
Пройшов рік. Прийшла жовта осінь, по¬ 

віяв хмурий вітер, і серед туги нашого краю 
ми знов згадали образ цієї прекрасної душі, 
що своєю лагодою світила не одному вкра¬ 
їнському поколінню, що своїм творчим по¬ 
ривом не одного збудила до високого націо¬ 
нального життя. 

Пройшов рік, і з болем в душі бачим 
ми біля себе порожне місце, бачим відсут¬ 
ність того, чія пісня „не вмре, не загине"... 
Віримо, що зацьвіте музичними таланами 
рідна Вкраїна, що з'являться в нашому кра¬ 
щому прийдешньому другі Лисенки, але ба¬ 

жаємо, щоб все, створене першим Лисенком, 
знайшло собі гідну пошану. 

Щоб оціновано було його музичні твори, 
щоб було видано і поставлено на сцені,—і 
щоб вся громадська постать Лисенка, як за 
життя, так і по смерті мала відповідну за¬ 
слугам повагу. І одна з потрібних форм тієї 
поваги—купля хоч частини колишньої садиби 
Лисенка на Полтавщині, для збудування там 
культурної памятки, користної для україн¬ 
ського народа і відповідної тим невмирущим 
заслугам, що мае М. В. Лисенко перед рідним 
краєм і яко митець, і яко громадянин. 

і. а 



Л. СТАРИЦЬКА-ЧЕРНЯХІВСЬКА. 

75-літні роковини смерти І. П. Котляревського. 
Минулого місяця Полтава бучно пом'я¬ 

нула 75-літні роковини смерти нашого слав¬ 
ного поета І. П. Котляревського. Згадано і 
вшановано пам'ять його по всій Україні. 

Великі і значні заслуги І. П. Котлярев¬ 
ського перед українським народом і україн¬ 
ською літературою: він належить до тіх твор-
ців-поетів, які творять початок цілій літера¬ 
турній епосі. Прадиво вважають „Енеіду" Ко¬ 
тляревського першим твором нової української 
літератури. Але „Енеіду" Котляревського 
треба вміти читати. Треба знати і бачити 
очима думки своєї ті історічні обставини, на 
тлі якіх з'явилась „Енеіда", щоб зрозуміти 
всю художню вартість, всю духовну міць 
цього твору і всю геніальність її творця. 

Кінець 18 століття, — роки молодощів 
Івана Петровича, був кінцем життя Гетьман¬ 
щини, кінцем українського духовного само¬ 
визначення. Починаючи з Петра 1-го, поча¬ 
лись цензурні заборони друкованого україн¬ 
ського слова, не тільки світського, але й 
духовного. Навіть „вертеп", ту улюблену 
дідами нашими святкову забаву, заборонено 
було виставляти. 

Українська література мусіла вмерти, 
але вона не вмерала. Вона не сміла вияви¬ 
тись на очі, але як жар, присипаний шгаі-
лом, жевріла й жевріла по-малу. 

Багато матеріалів рукописных свідчуть 
нам про те, що література українська все 
таки ширилась поміж людністю Гетьманщини 
і Слобідської України. 

Правда, се були зшиткї з віршами, з 
комедіями, які 'ходили по руках разом з 
"хронічками козацькім й від одного сусіда до 
другого. Се була література для родинного 
вогниста, родина суто-провінціальна. 

Вищі верстви української старшини на 
той час стрібнули відразу на кілько щаблів 
вгору. Німкені й французанки осілися по ро¬ 
динах генеральніх есаулів, суддів і полков-
.нйків для доброго навчання дітей.- З тіх 
„добре зичливіх і вельце-ласкавіх панів-до-
бродіїв" поробились за короткій час, monsieur 
et Chevalier". 

Правда, вони ще пам'ятали за свої воль¬ 
ности і права козацькі, але „заплакана матка-
отчизна" перевернулась вже в „notre chere 
patrie a la quelle vous etes aussi bien rede-
vable, que nous autres pour la naissance". За¬ 
мість стародавніх діарушів з їх яскравою 
тогочасною мовою, почали з'являтися записки 
на французській мові. „Avril 8—9. Fait la 
distribution de toloka (толока) entre m-r Bo-
chscheffsky et l'economie du comte de Rasou-
movsky et тої"... *) 

Звичайно тіх всіх людей вищої освіти, 
що вчилися по закордонніх універсітетах, 
що знайомились по первотворах з всесвітньою 
літературою,—українська місцева рукописна 
література задовольнити не могла,—але коли 
душа хотіла одпочинку,—вона все таки вер¬ 
талася до форм рідного життя: ті театри при 
великопанськіх дворах, де виставлялися укра¬ 
їнські комедії, ті сліпі бандуристи, що пере¬ 
ходили з двору до двору, вислуховувалиеь 
і такими вельможними панами, як граф Ро-
зумовський; ті „студенти — інтермедіянти", 
якіх шанували грішми панове старшини,— 
свідчуть нам про це. 

Іноземна культура більшості україн¬ 
ської людности не загрожувала, бо заче¬ 
пила вона лише самі вершечки генераль¬ 
ної старшини, але з півночи йшла хвиля 
росийської культури. Мова більш зрозумі¬ 
ла для загалу, мова, яку, як не як, а 
вдушено було в школу і в академію, якою 
тільки й дозволено було викладати свої 
думки друкованім словом,—почала потроху 
розливатися дрібними джерельцями по всій 
Україні. Разом з цім зростало і уміцнялося 
на Вкраїні кріпацтво. Годі вже було селянам 
і думати про те, як би „визутись на волю". 
Зконфірмоване вищою владою кріпацтво охо¬ 
пило все життя. 

Саме слово, колись шановне й поважне, 
якім зверталися князі до селян „мужи Київ-

й) Записки генеральна™ судьи Акпма Сулимы 
1772-1817. 



ські« перевернулося на повне презирства 
слово „мужик". 

Цей вираз „мужик",—„мужицький язик" 
одбив в собі все призирство до свого рідного 
як в Росії, так і в Україні'. 

І ось в цю хвилину, повного занепаду 
Духовного життя України, занепаду соціаль-
ніх ідеалів її громадського життя,—виступив 
Котляревський з своєю „Енеідою. Як перший 
промінь сонця вдарив він. сміливо в небо, 
розітнув і розвіяв тьму. 

Не дурно-ж і переховували „Енеіду" в 
кожній освіченій українській родині, не дур¬ 
но-ж і Запорожці цілували руки І. П.,—бо в 
цін „Еиеіді" одбилося все, чим жило серце 
українське: повага і любов до свого народу і 
до його оісиття, глибокій жаль за колишньою 
Гетьманщиною і за колишнім громадськім 
устроєм. Під цією шкаралущою сміху, весе-
ліх дотепів „Енеіди, її юмору, часами і гру¬ 
бого і шаржированого, бренить сумна нота: 

Так вічной пам'яті бувало 
У нас в гетьманщині колись... 

Ці „панове, лицарі, трояне", пригода 
якіх з такою любовью описує Котляревський, 
се тіж Запорожці, зруйновані і сплюдровані 
в своїм ріднім гнізді. 

В лехку форму переліцьованої „Енеіди" 
вложив Котляревський глибоке незадоволенне 
проти соціальної неправди, яка силомиць за¬ 
панувала в житті покривдженого українського 
народу. 

Той хто в розпал кріпацтва сказав:— 
Мужича правда то колюча, 
А панська на всі боки гнуча, 

Хто сказав: 
Панів за те там мордували 
І жарили з усіх боків, 
Що людям льготи не давали 
І ставили їх за скотів. 

той був першим проміннєм сонця укра¬ 
їнської літератури. 

Великі заслуги Котляревського не за¬ 
будуться ніколи і житиме пам'ять його доти, 
доки житиме хоч єдина людина горлива до 
„заплаканої матки-отчизни нашої«. 



Л. СТАРЖЦЬКА-ЧЕРЛЯХІВСЬКА. 

Сватання в царя Латина. 
Картина на 1 дію: інсценірована „Енеіда" Котляревського. 

ДІЄВІ ОСОБИ. Латин. 
А мата—жінка його. 
Л а в и с я—дочка. 
Баба—нянька і гофмейстериня. 
Микита—слуга і оберцеремоніймейстер. 

Еней. 
Посланець, і. 
Посланець 2. 
Посланці, придворні, дяки, баби, дівки, ко¬ 

заки і т. д. 

Хата царя Латина. Білі стіни, по стінах килими, рушники, ліворуч від глядача дзиґлик царя Латина, біля 
нього ослон для цариці, під вікнами довга лава, накрита добрим килимом, праворуч великий стіл до обіду, біля 
нього лавкн і ослінчики; у кутку дзеркало- За дзеркалом пучечки мняти і усякого зілля, через стелю іде темний 

сволок, приоздоблений орнаментом і звичайним стародавнім написом 

Ява 1. 
Царь Латин лежить на лаві, цариця сидить 
на ослоні і пряде, царівна Лавися крутить¬ 
ся перед дзеркалом, баба стоїть проти ца¬ 
риці Амати і трясе в макітрі вареники з 
маслом, раз по раз підносить їх Латинові. 

Амата. Та ну-ж бо не затрімуй мову. 
От ще накликує біду! 

Баба. От їй-же Богу, вірьте слову, 
Нехай і з місця не зійду, 
Казала баба повитуха, 
Вона чого вже не підслуха 
Й не роспитаеться в людей! 
А їй казали ярмарчане, 
Всі наші-ж люде, і прочане: 
Прибивсь до Тібру царь Еней! 

Амата. Оце й ловись! Ох, Божа мати 
Та й росплодилось ціх князів! 
То треба-ж раду нам скликати, 
Та розштовхати писарів... 
Чи чуєш ти цю річь, Латине, 
ПІдважся-ж, царство ще загине! 
Скликай на раду чумаків: 
Вони-ж в бувальцях всі бували, 
То може де-що теж чували, 
Та будем слати посланців. 

Латин. (Ваоюко підводиться). 
Ох, горе-горенько з бабами! 
Пропали-б ваші язики! 
Чи-ж ви міркуєте часами, 
Що й у царів болять боки? 

Знов надягать мені корону 
Та говорити речи з трону... 
Це вам здається річ пуста? 
Я й так за вас усіх тружуся 
Не з вітру, з чарки вже валюся 
І не жалію живота! 

Лавися. (Швидко повертаючись від зеркала). 
А той Еней уже жонатий, 
Чи ще хороший молодець? 
Чорнявий, гарний, чи чубатий? 
Чи може стати у танець? 

Баба. Ге! Там казали молодиці, 
Що всі Троянці білолиці, 
Що кожен з них душа-козак, 
А сам Еней, хоча й без грошей 
За те-ж козак він прехороший, 
Цвіте красою наче мак! 

Лавися. Ой лихо-лишко! Мамо, тату, 
То-ж треба встроїти парад! 
Та прибираймо швидче хату, 
Бо скрізь у нас кругом нелад 
Та накажіть вже господині 
Не годувати в сінях свині 
І повигонити курей! 
Та й тут біля царської хати 
Помиїв скрізь не виливати, 
Як нагодиться цар Еней. 

Амата. Е, дочко ні! За господарство 
Ми маєм шану від людей, 
Та й чи-ж знайдеться в світі царство, 
Де-б в сінях не було свиней? 
Нехай побачуть і Троянці, 



Що ми господарі, не ланці,— 
Що на виданні в нас дочка. 

Л а т и н . Цю-цю! Чи ви не показались? 
Та ми-ж вже з Турном заручились... 
А це тепера ще яка? 

Л а в и с я. Що Тури? Мені він без потреби, 
Та й чи-ж на світі він один! 

Ваб а. А цей би ніби родич неба. 
А мат а. Венери, чуєш, рідний син! 

З такім-то добре й поріднитись, 
Бо може сваха заступитись 
І перед Зевсом за тебе. 

Л а т и н . А Турн нам що на теє скаже? 
Мабуть, що медом не помаже! 
Та й не велике він цабе! 
Бо й я-ж пак сам, хоча й не близько, 
А все-ж Олимпськім тім рідня: 
Не кланяюсь нікому низько, 
Мені на світі все бридня 
Мерика, бачте, моя мати 
До Фавна стала учащати, 
Ну, і мене вам добула. 

Баба . (З великою шанобою). 
Та це-ж відомо всім підданцям 
Й багатирям і голодранцям 
Від города і до.села! 

Амата . Ото-ж бо й є: дочка Латина 
Не для тутешніх гультіпак: 
Як ми Олимпського коліна, 
То треба, зять щоб був козак. 

Л а т и н . Та схаменися, ти, Амато! 
Та ми-ж від Турна ждемо свата, 
Уже-ж нашили й рушників, 
І всяких всячин напридбали, 
Гостинців всім понакупляли, 
Од нього-ж ждемо старостів. 

Лав и с я. 1 що це кажете ви, тату? 
Хіба вже я у вас яка? 
Беріть собі ведіть до ката 
Того нешпетного князька! 

Л а т и н . А твій Вней підвів Дідону, 
Підніс їй добру миску хрону, 
Ще й тут накоїть копу лих. 
Ей, дочко, не цурайся долі, 
А то піймаєш вітра в полі, 
Зостанемось ні в сіх, ні в тих! 

Амата. Найшов розумне щось сказати, 
Щоб ми дочку дали на сміх! 
Не бійсь: від ненечки Амати 
Не утіче й прудкий жених! 

Л а в и ся (Швидко). Та вже хіба я не зугарна, 

Хіба не повна і не гарна, 
Не говірка, не молода? 
Е, хто на мене ненароком 
Закине молоденьким оком,— 
То вже загине без сліда! 

Л а т и н . Мовчи, хоч ти вже, цокотухо! 
В верцадлі очі не паси! 
Дзизчиш немов в окропі муха, 
Хто прийде, рушники даси. 
Ох горе-горенько з бабами, 
Та з їх швидкими язиками,— 
Послав вас Бог нам за гріхи. 
І як від вас нам рятуватись? 
Куди втікти, куди сховатись? 
В які комори і льохи? 
Коли куди ви замішались 
То вже накоїте пусте, 
Коли з росказами втаскались, 
Та пхикання ще додасте— 
Прощайсь на вік тоді з порядком, 
Піде все к чорту неоглядком, 
Жінки поставлять на своє. 
Жінки! Коли-б ви більше їли, 
А менш пащикувати вміли, 
Були-б в раю ви за сіє. 

Амата . Оце як раз царськії речі! 
Тут ворог місто обляга,— 
А ти-б не злазив зовсім з печи, 
Та все трощив би перога. 
Тут треба скликати громаду, 
Укласти спільно добру раду, 
Чужинців добре привітать: 
То може лихо ще минеться, 
Еней нам серцем привернеться 
І стане ворог—любий зять. 

Латин. (Чухав потилицю). 
То що-ж... і я-ж пак не від того... 
Ох, не люблю я воювать! 
Та'треба-ж знати хоч, за кого 
Дочку нам любу віддавать! 
Це, може, злидні, голодранці, 
Що носять латані галанці 
І тільки слава, що в штанах! 

Б а б а . Та де там: люде все статечні, 
Освічені, хороші, ґречні,— 
1 всі в асесорських чинах. 

Л а т и н . „В асе-сорських'"?! Це річ до діла, 
Ото-б з того і починать, 
Отак ти-б бабо, и говорила. 
А чи-ж велика їхня рать? 

Амата . Та зараз в хлопців роспитаюсь. 



Л а т и н . Я хліба-солі не цураюсь 
І радий випити хоч з ким. 
А гов, сюди! Чи ви поснули! 
Водай до віку вже не чули! 
А гов, Микито, гов Трохим! 

Ява 2. 
Увіходить заспаний Микита і Трохим. 

Л а т и н . Чорти-б твого побили мати! 
Чи ти забувсь про етікет!? 
Тут буде цар горлянку драти 
А ви там граєте в пікет! 

М и к и т а . На гроши ми не козиряли: 
Ми в китьки крашанками грали! 

Л а т и н . Ой-ой! Згадаєте мене! 
Навчу вас жити я з панами,— 
Як отшмагаю батогами,— 
Не кожен спину поверне! 
Тепер кажи все по порядку, 
Які це люде прибули? 
Яку вони заклали гадку, 
Чи вже розмови з ким вели? 
Чи хочуть йти на нас війною, 
А може з доброй новиною, 
То ми закличем на ралець. 
А там вже теє, та онеє, 
Оженимо, як слід, Енея 
І ділу зробимо кінець. 

Микита . (Стає у фронт). Так што в землі 
царя Латина 

Прибивсь на наші береги 
Вней, Анхизова дитина. 
Чи будуть з них нам вороги, 
Чи спільники, того не знаєм, 
Але покірно докладаєм, 
Що війська в ніх, мов сарани. 
І вже й горілки накурили, 
Загони скрізь порозпустили 
Й на беріг витягли човни. 

Еней не тратив марно врем'я, 
По молодецькі закурив, 
Зібрав своє Троянське племя 
Для збору в сурми засурмив, 
Троянство, знаєш, все голодне, 
Як галич в врем'я непогодие, 
Хапали хто вже що попав. 
Сивушки зараз ковтонули 
По ківшику і не здрігнули 
І докосились до потрав. 

Вбирали січену капусту 
Шатковану і огірки, 
Ковбаси і свинину тлусту, 
Хрін з квасом, редьку, буряки; 
Рябка, тетерю, саламаху, 
Все що було—поїли з маху, 
І всі строщили сухарі, 
Що не було, все поз'їдали, 
Горілку всю повипивали 
Як на вечері косарі. 

Л а т и н . (Зітхав). Оце-ж мене ви засмутили. 
Ох, лихо-лишенько моє! 
Недобрі гадки обступили: 
Хто добре їсть,—той добре й б'є. 

А м а т а. Та ми-ж не будем з ними битись,— 
Брататись будемо, миритись, 
Послів тра виряджати в путь. 

Л а т и н . Та як же з ними розмовляти? 
Ой, мова, кажуть, в ніх строката 
По нашому-ж вони не втнуть! 

Ми кит а. Ні, він й на теє взяв догадку 
І вже навчився наших слів: 
Купив Піярськую граматку, 
Полуставців, охтоїхів, 
І всіх зачав сам мордувати,— 
Поверху, по словам складати 
Латинське наше мно, здо, тло. 
І племя так його засіло 
Коло книжок, що аж потіло 
И вже по латинські загуло! 

Бо він від ніх не відступався,. 
Тройчаткою всіх приганяв; 
І хто хоч трохи лінувався, 
Тому субітки і давав. 
Вже всі тепер латину знають, 
І вже з Енеєм розмовляють 
По нашому, усе на „ус": 
Енея звуть вже Енеусом, 
Уже не паном, доминусом, 
Себе-ж взивають Троянус. 

Л а т и н . Ого! Се люде, знать, учені, 
Коли второпали Латинь. 

А мата . То їх і взяти швидче в жмені. 
Ти міркування всяке кинь, 
Гукни-но швидче драгомана 
Запросить хай Енея—пана, 
З усім троянством на обід. 

Л а в и ся. А тільки я боюся, мамо, 
Чи-ж вміє він сказати „ато"? 

А м а т а. Не бійсь, потрапить все як слід. 



Л а ви ся. Ой, непько! Що-ж меиі убрати: 
Німецьке фуркальце, чи що? 
А може шаль турецьку взяти, 
Щоб не сказали чорт віть що?! 

А мат а. Та ні, ця хустка не до речі, 
Хай бачуть люде й шию й плечі 
Бо ти-ж у нас, як огірок. 
Не то що ті панни з столиці, 
Сухі та чорні, мов кислиці, 
Ти перша в нас з усіх дівок! 

Л а т и н . Та, ну, бо, годі цокотати, 
На те ще матимете час! — 
Послів тра швидче виряджати, 
Збірати військовій припас. 
Біжи Амато у комору 
І від царського мого двору 
Дарунки вибери: яєць, 
І сала, й борошна, і меду, 
Нехай їдять до підвереду 
І буде зваді всій кінець. 

Микита. Та й сам Бней, пак, не від того: 
Він сам до нас шле посланців 

Ус і р.азом. Де? Що? Коли?! Ти чув? Від 
кого! 

Ми кит а. Та вже ж від наших чумаків. 
І ті посли вже тута, близько, 
А з ними йде й все їхнє військо,— 
Вписав Еней всіх під ранжир. 
Всім синії пошив жупани, 
На спід же білії каптани, 
Щоб був козак, а не мугирь. 

Та й пишно військо виступає, 
Цвіте на сонечку, мов мак! 
Вся зброя сріблом-злотом сяє, 
Гарцює на коні козак! 
Хорунжі жваві, та моторні 
Підкручують, знай, вуса чорні 
Кабаку нюха осавул 
А старшина з атаманами 
Новими чваняться шапками— 
І не кричать „на каравул"! 

Латин . (Зітхав). Так вічной пам'яти,.бувало, 
У нас в Гетьманщині колись, 
Так просто військо шиковало, 
Не знавши: стій, не шевелись; 
Так славниї полки козацькі 
Лубенський, Гадяцький, Полтав¬ 

ський 
В шапках, було, як мак, цвітуть! 
Як грянуть, сотнями ударять, 

Перед себе списи наставлять, 
То мов мітлою все метуть! 
(Пауза. Всі сумно схилили голови). 

А мат а. Отце, и розмяк уже мов кваша! 
Ще може й плакати-б схотів. 
Ось в тім тепер морока наша, 
Як пам прийняти тіх послів? 
І як Бнея взяти в шори? 

(До Лависі). Ти кращі одягай убори, 
Та кличь мені дівчат, бабів 
Хай накопають швидче глини, 
Щоб попідмазувати стіни, 
Та намішають кізяків. 

(Ловися виоіга). 
Латин. . Ох, горе, грішнику мні сущу, 

Благіх діл вовсе не імущу, 
Хто Божії судьби пізнав? 
Vis расет, кажуть, para bellum, 
Ще може статися duellum 
Щоб Тур нам, часом, не наклав. 

(Вбігав писарь з паламарем і пером 
сідає писати приказа). 

Гей одчиняйте гамазеї, 
Рушниць, мушкетів, оружии, 
Беріть для армії моєї, 
Гвинтовок, фузій без пружин. 
Тягніть основища, ветушки 
Жлукта і вулики на пушки, 
А слив солоних на картеч. 
Нужда переміня закони, 
Квачи, помела, макогони 
Поприправляйте всім до плеч! 

(Увіходять баби й дівчата). 
(Хлопці вибігають з приказом). 

Хапайтесь швидче прибирати, 
Біжи, Микито, двір мести, 
Кажи-но клечання ламати, 
Шпалєрів ріжних принести, 
Щоб впорядити царську хату. 
Ох! Аж засапався, Амато,— 
Та ти вже всім давай совіт, 
Де лучче, краще прибирати, 
Де килимами застелати 
І прибирать до цвіту цвіт. 

А мат а. Женіть гінця до богомаза, 
Щоб малювання накупить, 
І также ріжного припасу, 
Щоб що було і їсти й пить. 

Латин . Найкраще ренське з курдимоном 



І пиво чорнее з лимоном. 
Микита.Сивухи-б треба, царю, з пуст. 

{Виходить). 
Л а т и н . (До баб). Та ріжьте барани, телята, 

Качки і гуси й поросята, 
Готуйтесь так, як на запуст. 
Де добре їсться, смашно п'ється, 
Я так від земляків чував, 
Усяка звада там менеться. 

Х л о п е ц ь . (Входить). Все зроблено, як ти 
сказав. 

А мат а. (До дівчат). Від дзиґлика царя Ла¬ 
тину, 

Стеліть по хаті тут рядину, 
Аж через фіртку до воріт. 

Л а т и н . Поставте військо там зальотне, 
Волове, кінне і піхотне, 
Зкликайте чисто ввесь повіт! 

(До Амати, відходить на авансцену). 
Ще-ж треба нам обміркувати, 
Щоб хто де сів, і хто де став, 
І як війти при гостях в хату. 
Я вже собі наряд добрав:— 
Плащем з кліонки обернуся, 
Ціновим ґудзем застібнуся, 
Надіну чорний капелюх, 
Узуюся у кинді нові, 
І в рукавиці ще шкапові, 
Надмусь мов на вогні лопух. 

А мат а. Так, так і ти в своїм наряді 
Ввійдеш в кругу своїх вельмож, 
І буде кожен з них в параді 
Надметься кожен з них, як йорж. 
А я тут сяду на ослоні 
В едамашковому шушоні, 
І темна й грізна, наче ніч; 
Тут стануть хай баби з дівками, 
З качалками та сікачами,— 
Лавися-ж колуна хай, піч. 

Микита. (Увіходить). 
Ось вже принесли малювання. 
Роботи першіх майстерів: 

(Показує малюнки, Латин, Амата, дівки й 
баби обступають його). 

Царя Гороха панування, 
Партрети всіх богатирів. 
Ось Александр цареві Пору 
Дає із військом добре хльору, 
Ось Муромець простує в рай, 
Тут Залізняк наш п'є гуляє, 

Ляхів „до лясу" проганяє, 
А ось тобі й козак—Мамай. 

Л а т и н . Гаразд, гаразд! Оце оздоби, 
Таких не кожен би й купив. 
Мені-ж найбільше до вподоби 
Наш Залізняк, що ляха бив. 
Чепляйте-ж з боку тут Картуша, 
А проти нього тут Гаркушу, 
А тут хай стане царь Горох. 
Бо ми хоч не тікали з Трої, 
А маємо й свої герої. 

(Баби чепляють портрети). 
(До Амати). Ходімо-ж та вберемось вдвох. 
Баба . Та йдіть здорові! Ми вже сами 

Тут впораємось так, як слід. 
(Латин і Амата виходять). 

А ну хутчій, дівки з бабами, 
Тягніть усе, що на обід. 

(Баби і дівчата хутко зносять на стіл усякі 
наїдки і напитки). 

Несіть варене і печене, 
Скоромне, грішне і свячене, 
Ложки і шпички, і миски. 
Точіть горілку і наливку, 
І запіканку і дулівку, 
Тягніть шклянки і коряки. 

Микита . (Вбігав з метлою в руці). 
А гов, баби, біжіть хутенько, 
Кажіть, що тут вже посланці. 

Баби . Ой Боженьку, ой лихо, ненько! 
Д і в ч а т а . А чи-ж хороші молодці!? 
Микита . Та ну, тікайте швидче з хати, 

Бо треба посланців пускати 
І привітати так, як слід. 

(До дверей). Просю покорно до світлиці,— 
Ось зараз вийдуть'цар, цариця 
І ввесь Латинський наш нарід. 

Ява 3. 
Увіходить Еней і посланці, у другого послан¬ 

ця в руці мішок. 
В ней. То це ми, братця, вже в Латина. 

(Оглядається). 
Ну, що-ж господа, хоч куди! 

П о с л а н е ц ь і. Коли-б хоч добрая година, 
Щоб збутись нам уже біди. 
Обридло вештатись по світу 
Отак без ласки й без привіту, 
Вже треба мати й свій куток, 
Ти-ж, доміне, не отягайся, 



Хутенько враз поженихайся,— 
Ти-ж вмієш братись до дівок. 

Е н е й . Коли чого в руках не маєш, 
То не хвалися, що твоє; 
Що буде, ти того не знаєш, 
Утратим, може, ще й своє. 
Не розглядівши, кажуть, броду, 
Не ліз прожогом перший в воду, 
Бо щоб не насмішив людей. 
І перше в волок подивися, 
Тоді і рибою хвалися, 
Бо будеш йолоп, дуралей. 
Яка ще в них ота Лавися, 
Ще може приндя, егоза, 
До неї з сватанням поткнися,— 
Вона-ж під носа гарбуза. 
Ти-ж не забудь свою промову 
Та пам'ятай латинську мову 
Й не забувай за герундів, 
А поки тії фіги-міни, 
Піду, тим часом, я у сіни, 
Та роспитаюсь в козаків. 

(Виходить). 

Ява 4. 
Одчиняються двері і виходять в повному на¬ 
ряді: Латин, Амата, Лавися, за ними баби, 

дівки, дяки—повний парад. 
Л а т и н . (Сідає па дзигля). 
П о с л а н ц і . (Кланяються). 

З неділею, здоров будь, пане! 
Л а т и н . А хто такиї ви есте? 
Лавися. (До матері). 

Ой, мамо, серце в грудях в'яне! 
Л а т и н . Чи рибу з Дону везете? 

Чи може ви які бурлаки, 
Чи запорожці небораки, 
Чи в Крим збираєтесь по сіль. 

П о с л а н е ц ь 2. Та ми, бач, всі народ хре¬ 
щений 

Ми, знаєш, в Трої порождені. 
Л а т и н . Чого-ж приїхали звідтіль? 
П о с л а н е ц ь 1. (Виступа на перед; одкаги-

люеться, росправля вуса). 
Внеус магнус ностер панус 
І славний Троянорум князь 
Шмигляв по морю, як циганус, 
Адте, о реке!, прислав нунк нас. 
Рогамус, домине Латине, 
Нехай наш капут не загине, 
Пермите жить въ землі своїй, 

Хоч за пекунії, хоч гратіс, 
Ми будем дякувати сатіс 
Бенефіценції твоїй. 
0 Рекс! Будь нашим Меценатом 
1 ласкам туам покажи, 
Енеусу зробися братом, 
0 оптиме! Не одкажи. 
Енеус принцепс єсть моторний, 
Формозус гарний і проворний, 
Побачиш сам инномине! 
Вели акципере подарки 
З ласкавим видом і без сварки, 
Що прислані через мене. 
(Виймав старий, подертий килим). 
Се килим самольот чудесний, 
За Хмеля виткався царя, 
Літа під облаки небесні, 
До місяця і де зоря; 
А можно стіл ним застилати 
1 перед ліжком простилати, 
І тарадайку закривать. 
Царівні буде він в пригоду 
І то найбільш для того году, 
Як заміж прийдеться давать. 
Ось скатерть Шльонская нешпетна, 
її у Липську добули, 

(Виймав стару скатертину). 
Найбільше в тім вона прикметна, 
На стіл як тільки настели 
І загадай якої страви, 
То всякі вродяться потрави, 
Які на світі тільки єсть: 
Пивце, винце, медок, горілка, 
Рушник, ніж, ложка і тарілка,— 
Цариці мусим сю шднесть. 

Виймав здоровезні старі чоботи. Раби й дів¬ 
чата роздивляються подарунки, мало не 

рвуть з царських рук). 
А се сап'янці—самоходи, 
Що в них ходив іще Адам; 
В старинниї пошиті годи, 
Не знаю, як достались нам?.. 
Либонь достались от Пендосів, 
Що в Трої нам утерли носів, 
Про те Еней зна молодець. 
Сю річ, як рідку і старинну, 
Підносимо царю Латину, 
З поклоном низьким на ралець". 

Латин . Спасибі, гості мої милі, 
І я, і жінка дорога, 
Всі дякуєм, всім догодили. 



Тепер і наша вже черга 
Дарунками вас вшанувати; 
Прошу їх добре заживати 
На страх і горе ворогам. 
Од мене-яс ще скажіть Енего,— 
Латин із цілою семьєю 
Крий Боже, як всі ради вам. 
Тепер, по царському звичаю, 
Я вам дари подать велів— 

{Подають дари). Лубенського шмат короваю, 
Корито ОПОШНЯІІСЬКІХ слів, 
Оріхів київських смажених, 
Полтавських пундиків пряженіх 
І гусячих пять кіп яєць. 
Льняної пряжи три пів-мітки, 
Серпанків вісім на намітки, 
GTO Решетилівських овець! 
І вся моя родина рада, 
Що Бог вас навернув сюди: 
Мні мила ваша вся громада, 
Я не пушу вас нікуди. 
Прошу Енею поклонятись 
І хліба-солі не цуратись,— 
Кусок остатній розділю. 
Дочка у мене одиначка, 
Хазяйка добра, пряха, швачка 
То може і в рідню вступлю. 

П о с л а н е ц ь . 2 :ій. Та й пан Еней наш не 
від того: 

Він закохався так, що страх! 
Чека лише рішенця твого 
Тут за дверима у сінях. 

Л а т и н . То що-ж,—нехай іде до хати, 
Бо треба-ж дівку показати, 
Хай побалакають, як слід. 
Гей, хлопці, уведіть Енея! 
А поки теє та онее, 
Сідаймо просто за обід. 

(Посланці, Латин і Амата, бояре, сідають 
за стіл). 

Просю, просю усіх до столу 
І старостів, і всіх бояр. 
Горілки пийте до ізволу, 
Ось хліб, і бублики й кав'яр, 
Ось борщ до шпундрів з буряками, 
А ось до соку каплуни; 
З отрібки баба, шарпанина, 
Печена з часником свинина, 
Крахмаль, який їдять пани. 

А м а т а . Не поцурайтесь хліба-солі, 
Борщу скуштуйте, галушок; 

Годуйтесь, кушайте доволі, 
А там с труда до подушок. 
Не вмію я додать принуки, 
Та ну-ж беріть бо чарки в руки, 
Та й за живіт й за упокій. 

(До Лависі). А ти мені гляди, дивися, 
Не стій так бовдурем, Лавися, 
Еней війшов он у покій. 

Ява 5. 
Еней увіходить (кланяється). 
Л а т ин . . Еней Анхизович, вітаю,— 

Оце тобі й дочка моя, 
А коли що, й до короваю 
Готовий сісти з вами я. 

Посланець. (Одводить на бік Енея). 
Еней Анхизович, не гайся 
А з дівкою поженихайся, 
Та й ділу зробим добрий край. 
Таке дівча кусочок ласий, 
Не згірш за ніженські ковбаси, 
Життя-ж в Латинців—справжній 

рай. 
Е н е й . (Підходить до Лависі, а всі обідають 

aa столом). 
Лависю, милее коханння, 
Чи здаєш, як тебе люблю? 
Але навіщо женихання, 
Коли тебе я тим гублю? 
Рутулец Турн тебе вже свата, 
Цариця за нього Амата 
І ти до нього мала смак. 
До кого-ж хіть ти більшу маєш? 
Кого з обох нас вибераеш, 
Нехай я згину, неборак! 

Л а в и с я . Живи, Енеечку коханий, 
Такий тобі даю отвіт,— 
Тепер для мене Тури поганий, 
Очам моїм один ти світ. 
Люблю тебе, тебе, козаче, 
Сама себе без тебе страчу, 
Моє ти щастя,—животи! 
Тури швидче нагле околіє, 
Ніж, дурень, мною завладіе, 
Я вся твоя і пан мій ти! 

Е н е й . О, раю мій, дівчино люба! 
О мить щасливійших хвилин! 
Не поведе тебе до шлюбу 
Рутульській Турн, собачий син! 
Нехай виходить навкулачки, 
Полізе звідці тільки рачки. 



Та, хай його ухопить грець! 
Подай же, панно, білу ручку, 
Надінь цю золоту каблучку, 
Й ходімо просто під вінець. 

(Далі до троянці). Скінчились наші всі 
пригоди, 

Вже годі битись по світах, 
І ми добрались до господи 
Та й одпочинем по трудам. 

Т р о я н ц і . Живи-ж, наш доміне Еиею, 
Живи з Лависею своєю! 

Л а т и н . Тепер, Амато, вибачай, 
Як добре так скінчили справу, 

Упыось, ей Богу, я на славу! 
Баби, вчиняйте коровай! 
Та наливайте всім по вінці, 
Заводьте вже весільний спів. 
Дарую всім сватам гостинці,— 
По двісті валяніх ґнотів! 
Та бийте в днища і корита, 
Дяки ревуть хай многа літа! 
Вітайте щиро молодят, 
Із фузій з мущирів стріляйте, 
На гребенці, на сурми грайте 
Та пийте всі! Vivat!! Vivat!! 

Загальний галас. 
Завіса. 

Поезія Різдвяних свят. 
У Київі дуже гарно святкують Різдво, 

а все ж таки мене тягнуло на село, де я ро¬ 
дився і де почував, що селяне якось привіт-
иіще справляють цей празник. І коли вже 
мої очі, дуже таки згодом, пильніще розди¬ 
вилися на народні свята, і коли я трохи роз¬ 
гадав народню душу, яка проявляється в об¬ 
рядах і піснях, тоді я спостеріг всю пиш¬ 
ність народнього святкуваня празника Різдва 
Христового. Тут що не обряд, то й чудова 
картина, що не пісня (колядка, щедрівка), 
то й безцінна перлина поезії. 

В переддень Різдва справляється багата 
кутя. Над вечір хазяїн улаштовує місце для 
куті на покуті, кладе сіно і ставить на нього 
сніп жита; потім сідає і примовляє: му-му,— 
бе-бе,—кво-кво,—цяп-цяп;—це робиться, по 
повірью народа, щоб худоба і дріб (домашня 
птиця) водились. 

Со звіздою, іменно, як зійде перша зір¬ 

ка, сідають за вечерю. Хазяйка кладе паля¬ 
ниці, пироги, а хазяїн ховається за них. 
Діти входять в хату й питаються: „А де-ж 
наш батько?"—А хіба-ж ви мене не бачите?" 
Одповідає отець.—„Ні, не бачимо".—Ну, то 
дай-же, Боже, щоб і завше не бачили! Се-б 
•ро, щоб завше було багато так хліба, як у 
цей вечір. Взявши першу ложку куті, хазяїн, 
заплющивши очі, витягає із снопа колосок 
жита, і як він буде повний, то це ознака, що 
буде урожай. Потім виходить на двір і ди¬ 
виться на небо; як воно пахмурне, то це ві¬ 
щує дощове літо і урожай, а як на небі зір¬ 
ки, то будуть бджоли роїтись. Дівчата, взявши 
в рот куті, вибігають слухати, звідки собаки 
брешуть: звідти, ніби-то, буде й сужений. 
Останню ложку куті кидають на стелю; це є, 
як доводять учені, жертва сонцю. Кутя-ж 
уважається, яко священна страва, бо зерна з 
медом в стародавні (мифічні) часи була 



жертва богам. Трошки куті оставляється в 
мисках за-для родителів (покійних), як кони 
завітають на цю вечерю, бо цей празник, в 
народному розумінні, є ще й празник роді/. 

Ввечері збіраються колядники, вибірають 
„березу" (заправителя хора) і ходять по-під 
хати колядовати, Збіраються окроме й малі 
діти і теж колядують. Подекуди ходять з ко¬ 
зою; один парубок вбирається за козу, дру¬ 
гий одягає машкару діда, цигана, і дають 
Цілу виставу, інтермедію. Коза—це символ 
скотьяго бога, бо об ній і співається: „Де 
коза ходить, там жито родить; де не буває: 
там вилягає. Де коза туп-туп, там жита сім 
куп". Більшість колядок вихваляє ті сили, 
котрі спріяють землі, хліборобству, як ось ця: 

„Пане-господарю, вставай з постелі, відчи¬ 
няй двері, 

Ой, дай Боже! 
Застеляй столи, клади калачі з ярої пше¬ 

ниці. 
Ой, дай Боже! (Приспів повторя¬ 

ється після кожного вірша). 
Прийде до тебе аж троє гостей. 
Перший гостонько дрібний дощик; 
Другий гостонько—ясний місяць, 
Третій гостонько—ясне сонце. 
—Чим ся похвалиш, перший' гостоньку? 
Чим ся похвалю, теє і сповню: 
Як я зійду три рази в маю, 
То зрадується жито, жито—пшениця, 
Всяка пашниця. 
—Як я зійду з вечора пізно (місяць), 
То зрадується весь звір у полі, вся риба 

в морі, 
Чумак в дорозі, худоба у возі. 
—Як я зійду в неділю рано (сонце), 
То зрадується старе й мале, криве й сліпе". 

В цій колядці ніби стародавні боги при¬ 
носять свої дари усій природі; в другий ми 
бачимо ту-ж саму думку, тілько під христи¬ 
янськими образами, як напр.: 

„Сам милий Господь волики гонить, 
Пречиста Діва їстоньки носить, 
А святий Петро за плугом ходить, 
Все Бога просить: 
Ой, роди, Боже, жито—пшеницю, 
Жито -пшеницю, всяку пашницю! 
Буде пшениця Богу на хвалу, людям на 

дару". 

Багато є колядок, котрі вихваляють Різ¬ 
дво Христове і инші євангельські події; в ціх 
колядках до євангельського оповідання завше 
приточуються апокрифи, яко близькі до на-
родньої фантазії. Колядок така незлічима 
сила, що я тут даю приклади тілько най¬ 
більш поетичних. До апокрифа об тім, що 
Пречистая Діва виткала Ісусові сорочку, при¬ 
лучена ще побутова риса—чудові українські 
узори,—в такій прекрасній колядці. 

„Стоїть береза тонка, висока, листом 
широка. 

Ой, дай Боже! (Приспів повто¬ 
ряється). 

На тій березі сив сокіл сидить; 
Ой сидить же він та далеко видить; 
Ой видить же він на морі корабля; 
На тім кораблі Панна Марія 
Шила кошулю (сорочку) своєму крулю: 
Коло коміра місяць та зоря; 
Коло пазушки золоті ланцушки; 
Коло рукавців разні пташечки; 
Коло пелени тури-гулани. 
Місяць та зоря будуть світити, 
Золоті ланцушки будуть бряжчати, 
Разні пташечки будуть співати, 
Тури-гулани будуть гуляти". 

Після всіх колядок колядники вихва¬ 
ляють хазяїна і його дітей; і тут ми бачимо 
гарні, чарівні риси, як, папр. колядка в честь 
хазяїна: 

„Прилитіла ластівонька, 
Сіла собі край віконьця; 
Стала собі щебетати, 
Господаря викликати: 
Вийди, вийди, господарю, 
Подивися на кошару, 
Чи всі вівці покотились, 
Чи ягнушки породились. 
А ягнушки кароушки 
Та скакали вище грушки, 
А баранці круторогі 
Та скакали вище обори". 

В честь сина—парубка співається ко¬ 
лядка, котра стосується як раз до теперіш¬ 
ніх славяно-турецьких подій: 

„Ой, гордий—пишний, ґречний молодче, 
Ой, дай Боже! (Приспів повто¬ 

ряється). 



Ґречний молодче, Іване—хлопче! 
Ти пьєш-гуляєш, ні об чім не дбаєш; 
Вжеж твій поділ турки заняли, 
Турки заняли, в свій край погнали. 
—Виведіть міні вороного коня, 
Винесіть міні гострого меча; 
Я тії турки сто гін дожену, 
Я в них свій поділ назад заберу. 
Зібрав військо, аж землі тяжко; 
Повів військо під царський город.—(Цар-

город, Константинополь). 
Міщани вздріли, аж всі з-зуміли; 
Стали гадати, якій дар дати. 
Вивели йому великі дари; 
Він дари не взяв, шапочки не зняв, 
Конем повернув, військо привернув; 
Сам поїхав під царський город. 
Пустив стрілу повище ринку. 
Міщани вздріли, аж всі з-зуміли; 
Стали гадати, який дар дати; 
Винесли йому великі дари, 
Великі дари—полумисок злата. 
Він дари не взяв, 
Шапочки не зняв, не подякував; 
Конем повернув—військо привернув. 
Сам поїхав під царський город; 
Пустив стрілу повище ринку; 
Міщани вздріли, аж всі 3-зумілп; 
Стали питати, якій дар дати. 
Вивели йому великі дари, 

Великі дари—панну Ганну. 
Він панну взяв, шапочку ізняв, ше-й по¬ 

дякував; 
Конем повернув, військо відвернув". 

Як у хазяїна єсть дочка, то для неї спі¬ 
вається така колядка: 

„Ой, красна—ясна калина у лу8І, 
А ще-й найкраща дівка Марія у батька. 
По воду йшла, як зоря зійшла; 
З водою йшла, як місяць зійшов; 
Вій шла в сінечки, сінечки сяють; 
Пани устають, шапки здіймають, 
її питають: чи ти царівна, 
Чи королівна? 
—Я не царівна, не королівна; 
Я батькова дочка, як паняночка". 
В кінці колядки додають такі бажання: 

„За цім же словом бувай здорова, красная 
панно Маріє! Ції святки святкуй здорова, 
других дожидай у Бога; не сама з собою,— 
з отцем, з ненькою, зо всіма нами—коляд¬ 
никами, з Ісусом Христом, святим Рожде¬ 
ством!" % 

Так гарно і поетично у нас на Україні, 
на селах, проводяться Різдвяні свята! 

Хр. Ящуроісинсьтй. 

ф) Слнве усі ці колядки я записав в селі Моло¬ 
децькім, Уманського повіту. Київської губ. 

Щедрий вечір. 
(Етнографічний нарис). 

В кінці року, 31 грудня, на Меланки, 
правляється народне свято—Щедрий вечір, 
бо багата кутя, В цей вечір хазяйка напі-
ає млинців, оладків, пирогів, щоб було чім 
арувати дітей, як прийдуть щедрувати. Для 
ітей це дуже веселий час, бо вони дістають 
зстинці за щедровання. У вечері збіраються 
лопчики й дівчатка; йдуть гуртками попід 
ікна і співають щедрівки, в котрих вихваляють 
азяїна, хазяйку і їх дітей; вихваляють ті 
или, котрі спріяють хліборобству. Велика 
астина щедрівок має релігійний зміст; вза¬ 

галі треба сказати, що щедрівки мають сливе 
той-же зміст, як і колядки. 

Звичайно співи начинають оцею щедрів¬ 
кою в честь хазяїна: 

„Щедрий вечір, пане-господару! 
Стережи, Боже, твого товару, 
Твого товару, всілякого статку; 
Проси Бога за отця, за матку. 
Хорошеньку господиньку маєш, 
Хорошенько нею поряжаеш: 
В хаточці так, як у чашечці, 
А в садочку, як у віночку. 



Соловейки пролітають, господаря ви¬ 
кликають: 

Вийди, вийди, господару, 
Подивися на кошару, 
Чи всі вівці покотились, 
Чи ягнички породились; 
А ягнушки—карноушки 
Вискакали вище грушки, 
А баранці круторогі 
Вискакали вище обори. 

—Добривечір!" 
Празники св. Меланії, Зі грудня, і на 

другий день, 1 січня, св. Василія, нарід наш 
олицетворив в такій щедрівці: 

„Ой учора із вечора 
Пасла Миланка два качура, 
А пасучи загубила, 
Шукаючи заблудила. 
Приблудила в чисте поле, 
А там Василько плужком оре. 
—Черчику, васильчику, 
Посію тебе в городчику, 
Буду тебе шанувати, 
Тричі на день поливати, 
А що суботи проривати, 
Дівкам—панянкам дарувати, 
За русу косу затикати, 
До церковці похожати". 

Народ наш вірить, що на Різдво випус¬ 
каються душі покійників на цей світ; це по-
вірья передається в щедрівці: 

„Ой сів Христос та вечеряти. 
Щедрий вечір! Добрий вечір! 

(Приспів повторяется за кожним віршем). 
Прийшла до Його та Божая Мати: 
—Оддай, Сину, та райськиї ключі 
Одімкнути рай і пекло, 
Випускати грішні душі; 
Тілько тої не пускати, 
Що в неділю рано їла, 
А в пьятницю пісень піл а, 
А в суботу не вмивалась, 
Отцю—ненці не вкорялась". 

Ця щедрівка, як бачимо, мае в основі 
своїй апокриф: „Хожденя Богородиці по му¬ 
ках". 

Дуже гарного старовинного, міфічного 
змісту оця щедрівка, в котрій вихваляється 
уся сімья хазяїна: 

„Щедрий вечір! Добрий вечір! 

Стояла світілка новозрублена, 
А в тій світільці три оконечка: 
В першім оконечку ясний місяць, 
В другім оконечку ясне сонце, 
В третім оконечку ясні зірки. 
Що-ж місячик—то господарик, 
Що сонечко—то господинька, 
Ясниї зірки—то його дітки!" 

Для молоді (для сина) мати дає таку 
добру, практичну пораду в щедрівці: 

„Що ся там світить 
По нових сінах? 
Там і Стасюньо 
Коня сідлав. 
Сам ся вбирає 
За гіроньки* до дівоньки. 
А йому мати 
Свічі тримає: 
—Не бери, синоньку, 
Дівочки в таночку, 
А бери, синку, 
Що в полі на жниві, 
На хорошій ниві 
Що за нею снопкі густиї 
Жмені частиї". (Труды Этн. Ст. 

Экст. III, № 26, стр. 464) 

Покіичівши щедрувати, діти примовля¬ 
ють говіркою (речитативом): 

Щедрик—ведрик 
Дайте вареник, 
Грудочку кашки, 
Кільце ковбаски. 
Як не дасте ковбасу, 
То я хату рознесу". 

На Новий Рік, вдосвіта, хазяїн палить в 
садку смітя, що збіралось цілі празники, щоб 
дерево добре родило. В міфічні часи цей огонь 
був сімволом нарождения сонця. 

Вранці хлопчики набірають усякого зерна 
в рукавицю, або хустку; і біжять посівати. 
Ввійшовши до хати, розкидають зерна, при¬ 
мовляючи: 

„На щастя, на здоровья, 
На Новий Рік! 
Роди, Боже, жито—пшеницю, 
Всяку пашницю;" 

Всі оці сімволічні дії, співи і приказки 
мають їдну ціль—умножити урожай, найкраще 
щастя нашого хлібороба—українця. 

Хр. Ящуржинський. 



МИКОЛА ВОРОНИЙ. 

Два ювилея. 
Корифеї нашого театру вже відсвятку¬ 

вали ювилеї своєї славної 25 літньої праці; 
де-хто з них по тяжких трудах вже й опо¬ 
чив вічним сном... 

Фактично от уже 7 лїт, як театр наш 
вступив в новий період свого істнування, і 
цей період позламується тепер рядом ювилеїв 
артистів д р у г о ї генерації, артистів, що здо¬ 
були своє сценічне хрещення і виховання 
під батьківським доглядом і досвідною ру¬ 
кою корифеїв. 

Ці ювилеї в історії розвитку нашого те¬ 
атру важать дуже багато, бо, як іспити, на¬ 
віч нам показують, яких здобутків досягли 
учні, перейнявші науку від своїх славних 
учителів. 

Власне такі іспити отце недавно скада-
ли заслужені і талановиті артисти—Любов 
Ліницька і Федір Левицький, ювнлеї яких 
наш театр разом з громадянством святкував 
цього року в Кпїві. 

Перші свої сценічні кроки і Ліницька*) 
і Левицькій ставили в трупі М. Кропивниць-
кого, цього основоположника українського те¬ 
атру і першого ж, на українській сцені, учи-
теля-режисера, що вказав методи гри і дав 
напрямок творч'ости цілому поколінню арти¬ 
стів. 

Далі їх шляхи па який час розминаються. 
Ліницька, здобувши сценічне хрещення 

у Кропівницького, завершує своє артистичне 
виховання тзнійше вже в трупі Саксагансь-
кого; Левицький іде тим же самим шляхом, 
розвиваючись самотужки. 

Відома річ, що кожна сценічна школа 
є завжди в певній і безпосередній залежно-
сти від драматичного репертуару, котрий 
вкладає в неї зміст і викликає ту чи иншу 
її еволюцію. -Гальмом еволюції буває консер¬ 
вативна рутіна, старий, утертий шаблон, що 
передається традиції і намагається жити й 
тоді, коли вже ніякої рації істнування не має. 
Звичайно, зріст органічного життя розриває 

е) Біоґрафичні ВІДОМОСТЕ про Ліницьку див. в 5— 
6 числі „Сяйва" за цей рік. 

з—рештою пута старої рутіни, для того щоб 
на її місці заснувати нову, а стара підпадає 
нівеляції, або перебуває вже в мало шкодли¬ 
вому, рудіментарному стані. 

Для кожного актьора на початку рутіна 
є тим позітивним ґрунтом, на якому він ста¬ 
вить свої перші, ще непевні кроки, поки роз¬ 
винеться в нім власна критична свідомість і 
він з'уміє засвоїти собі принципи даної шко¬ 
ли; багато несвідомих, хоч і талановитих ак-
тьорів, так і закисають в тій рутіні. 

Яка ж школа утворила ту сценічну ру-
тіну, на ґрунт якої в самім початку вступи¬ 
ли Ліницька і Левицький? 

Це було в 1888 році, коли наш молодий 
театр досяг ледви 7-ми літнього віку. 

Репертуар трупи Кропивницького скла¬ 
дався тоді з кількох пьєс самого патрона 
трупи, Старицького, Олександрова, Сторожен-
ка, Квітки-Основ'янснка, Гулака-Артемовсько-
го, Шевченка, Кухаренка і ще де-яких.*> Ре¬ 
пертуар цей, невеликим числом пьєс і неба¬ 
гатий змістом, складався (правда, з значни¬ 
ми відмінами, яких вимагала етнольоґія та 
етноґрафія українського життя) під великим 
впливом репертуару російського театру, де 
тоді ще панувала перекладна фрацузька ме¬ 
лодрама. **) Особливо це треба сказати про 
такі пьєси як „Гаркуша" Стороженка, „Щи¬ 
ра любов« Квітки, „Ой не ходи Грицю« Олек¬ 
сандрова і тіеїж назви Старицького, „Дай 
серцу волю", „Невольник" Кропивницького 
і т. п. 

„Сценічність" вимагала від пьєси стро¬ 
гого розмежовання ролів на амплуа ефектної 
драматичної ситуації, побутового епізоду, спі¬ 
вів, танців і супроводу оркестру (фуги) до 
росчулено-драматичних монолоґів в кінці дії 
„під завісу". На сцені були гоголевські пер¬ 
сонажі (з „Вечорів на хуторі"), пейзани „хох-

*) Пьєси Карпенка-Карого були тоді в монополії 
автора. 

**) Про мелодраму та український театр того ча¬ 
су див. книгу „Театр і драма" М. Вороного, стаття Те¬ 
атральне мистецтво і український театр", розділ Ш, 



ли", картинно підмальовані, колоритні, рухли¬ 
ві, але все ж таки штучні, тенденційно-під¬ 
роблені під ніби-то справжнє життя. Рідко-
рідко, і то переважно в пьесах Кропивниць-
кого, траплявся оригінальний тип, або харак¬ 
тер. Український театр ще не вспів вироби¬ 
ти власної сценічної рутіни і тому, взявши 
від російського театру основи мелодраматич¬ 
ної школи, мусів взяти звідти і рутину сце-
ничної гри. Щоб не спинятись на спеціаль¬ 
ний характеристиці і деталях цієї рутіни, 
скажу лиш, що прототипом гри героїні була 
та, всім нам добре відома, „Маруся" з „Ой, 
не ходи Грицю", сценічний образ якої в не¬ 
тлінній пробі своїй зберігся і до цього часу, 
„Маруся" була домінуючою постаттю всіх 
вкраїнських пьес з деякими лише модіфіка-
ціями, яких вимагали тіпічніші позиції даної 
пьєси. Роля ця така не складна, така елемен¬ 
тарна змістом псіхичних переживань, не ви¬ 
магала від артистки ні свідомої вдумливосте, 
ні особливого заглиблення, її можна було 
оживити тільки „нутром", чого власне і ви¬ 
магала мелодраматична рутіна. 

Ефектні зовнішні дані Ліницької, тоді 
ще молодої артистки, як не можна краще 
сприяли їй до осягнення амплуа таких ге¬ 
роїнь. 

Статурність постаті, експресія руху, 
дзвінкий, гнучий, з мелодійною вібрацією, го¬ 
лос, прекрасна міміка, особливою окрасою 
якої були очі—карі, промінисті, повні життя, 
що в хвилини ліричного суму нїбн покрива¬ 
лись ніжно-вохкою хмаркою, а в хвилі дра¬ 
матичного зворушення спалахували огнем і 
кидали стріли блискавок — все це, разом з 
бурхливою хвилею молодого, сильного „ну¬ 
тряного" чуття, утворювало ілюзію справж¬ 
нього глибокого екстазу, який захоплював і 
зворушував публіку. 

За своєї служби в трупі Кропивницько-
го (всього, здається, і рік і 4 місяці) а та¬ 
кож по иньших маленьких трупах Ліницька 
досконало усвоїла цю школу „нутра" і її 
сценічну рутіну. Треба тут зауважити, що 
Кропивницький, цей першорядний режисер і 
учитель для молодих сил, хоч і сам виховав¬ 
ся на школі „нутра", але в нім, як в високо¬ 
талановитій натурі, голосно озивались траді-
ції Щепкінської простоти і глибокого реаліз¬ 
му, чого він вимагав і від своїх учнів,—і не 

його вина, що з одного боку весь тодішній 
репертуар, особливо в жіночих ролях, май¬ 
же не давав їм вдячного матеріялу, а з дру¬ 
гого, що твердо установлена мелодраматична 
рутіна заважала незміцнілим силам вступити 
на досить таки трудний реалистичний шлях. 

Власне ото ця-ж то „школа нутра", що 
принесла Ліницькій на початку велику ко¬ 
ристь, давши їй можливість опанувати собою 
і виявити свої ефектні засоби, далі, в знач¬ 
ній мірі, гальмувала розвій її таланту і по¬ 
значила на йому свій карб, який ще й те¬ 
пер дається помічати в де-яких ролях цієї 
артистки, особливо з старого репентуару. 

З р. 1891 Ліницька вступає до труни 
О. Саксаганського. Реалістична школа, утво¬ 
рена драматургом Карпенком-Карим *) і ре¬ 
жисером Саксаганським на сцені, ставить 
перед артисткою нові завдання і вимоги, пе¬ 
ред якими вона напочатку мусіла в нерішу¬ 
чості спинитись. Автор, поставивши її в зов¬ 
сім таки звичайну, буденну обстанову, не дає 
їй ніяких ефектних позицій („Безталанна"), 
а коли й дає, то подиктовані логикою життя 
(„Наймичка"), над котрими треба задуматись; 
навіть мова ролі якась занадто проста, без 
вітієватих метафор і иньших окрас елоквен¬ 
ції. Режисьор з свого боку протестує проти 
надмірної екзальтації, ефектного жесту, істе¬ 
ричного вигуку, а вимагає тільки глибини 
переживання і простоти гри. 

Щоб дати вірну сценічну інтерпретацію 
таких, скажемо образів, як Харитина („Най¬ 
мичка"), Марьяна („Розумний і дурень"), Со¬ 
фія („Безталанна") і Марина („Батькова каз¬ 
ка") потрібні були иньші методи гри, ніж ті, 
якими орудувала мелодраматична рутіна. Ви¬ 
словлюючись фігурально, треба було убити, 
знищити в собі лубочно-яскраву „Марусю" і 
пошукати иньших фарб і иньших способів 
для змалювання нових постатей. Це зробити 
було не легко вже через те, що трупа Сак¬ 
саганського, маючи обмаль нових п'єс, мусіла 
виставляти і „Ой, не ходи, Грицю", і „Циган¬ 
ку Азу", і ,>Гуцули" і иньші мелодраматичні 

в) Мушу тут застерегтися, що, на мою думку, 
реалізм Kapn.-Карого властиво не органічний, а ідей¬ 
ний, часом навіть тенденційний (напр., в „Чумаках"), 
що межує з натуралізмом. 

М. В. 



вироби старої театральщини, де 
„Маруся,, повновладно панувала. 
В цьому ваганні між двома шко¬ 
лами, в сій внутрішній боротьбі з 
собою, певно не мало витрачалось 
псіхичної енерґії непродуктивно і 
все-ж таки, нарешті, бачимо, що 
Ліницькій удається утворити ряд 
прекрасніх образів, повних життє¬ 
вої правди і художньої краси. 

Вже в трупі Кропивницького 
в такій ескізній ролі, як „Галя" 
(„Назар Стодоля") артистка вияви¬ 
ла здатність малювати мягкими 
акварельними тонами; в трупі Сак-
саганського вона поглиблює цю 
здатність, з тонким смаком і чут¬ 
тям міри розгортаючи гаму фарб в 
лірічиім образі „Софії" („Безта¬ 
ланна") і на решті далі, не вихо¬ 
дячи з площі лірізму, в ролі „Ха-
ритпнн" („Наймичка") досягає вер¬ 
хів лірічної драми, дивуючи своєю 
композіційною віртуозністю. 

В останній дії п'єси монольоґ 
Харитини („Жить хочеться"), який 
по справедливости можна прирів¬ 
няти до монольоґу Катерини в 
„Грозі" Островського, у виконанні 
Ліницької набуває незвичайної гли¬ 
бини, чулости і з техничного боку 
є правдивим шедевром. В цих двох 
ролях Ліницька являється солідною 
конкуренткою навіть Заньковецької. 
Високих щаблів артизму досягає вона і в 
сценах кокетства Марьяни з Михайлом („Ро¬ 
зумний і дурень") і особливо — Марини з 
Францем („Батькова казка"), так само як і 
глибоко-драматичній сцені тієї-ж Марини з 
Никодимом в IV дії. 

В героїчних ролях Ліницької варті ува¬ 
ги ті моменти, коли їй удається зійти з ме¬ 
лодраматичного тону і, ставши злегка на ко¬ 
турни, піднестись до величної краси--пафоса 
класичного. В такі моменти її експресійні за¬ 
соби вказують на можливість утворення нею 
і трагічних постатей Шекспірового реперту¬ 
ару. До таких моментів ми залічуємо в ролі 
Ялини („Лиха іскра") монольоґ з III дії, де 
вона розмовляє з дубами, і в V дії оповідан¬ 
ня Ялини про сон, а в ролі Тетяни („Бонда¬ 

рівна") її сцену з старостою в останній дії. 
Сильними колоритними мазками малює ар¬ 
тистка і героїчні постаті Єлени („Богдан 
Хмельницький") і Марусі Богуславки, але 
трагізм їх більш зовнішній. Колосальний в 
своїй глибині і ріжноманітності талант Зань¬ 
ковецької такої, між иньшим, властивости 
не має. 

Останній час висунув перед Ліницькою 
нове і досить складне завдання—це ролі ін¬ 
телігентних жінок, які в попереднім реперту¬ 
арі були явищем спорадичним, випадковим. 
В п'єсах Гордіна (з єврейського життя) з та¬ 
кими ролями артистка справляєть ся цілком 
добре. В п'єсах Винниченка, де псіхика жі¬ 
ноча складнійша („Брехня"), її спроби поки 
що непевні, в чім, очевидно, не мале значін-



ня мають незвикла будова п'есн і непристо¬ 
сованість антуражу, але в тих п'єсах, де Вин-
ниченко держиться старої будови і методу 
натуралістичного („Натусь"), артистка почу¬ 
ває себе вільнійше. 

Минуле артистки і всі дані її подають 
надію, що і в новійшім репертуарі вона за¬ 
воює належне собі місце. 

В особливу заслугу Ліницькій треба по¬ 
ставити те, що в своїй творчості вона йшла 
самостійним шляхом, не наслідуючи своїх по¬ 
передніх товаришок. 

Тим-то сценічні здобутки її і загально 
признаний успіх набувають ще більшої вар-
тости і ваги і дають їй право на поважне і 
почесне місце серед діячів рідного театру. 

Федір Левицький родився р. 1860 в м. 
Новоукраїнці, Єлисаветського пов. на Херсон¬ 
щині. По скінченню семинарії він десять літ 
був старшим учителем в Новоукраїнській 
двохкласовій школі, але, з огляду на сімейні 
обставини, мусів зміняти посаду учителя на по¬ 
саду судового пристава Єлисаветського з'їзду 
мирових суддів, але тут більше одного року 
не всидів. Ні педагогична, ні судова діяль¬ 
ність не могли вдовольнити цю від природи 

артистичну натуру, що поривалась на сцену, 
Ще бувши учителем, Левицький почав брати 
участь в аматорських виставах. Якось випад¬ 
ково бувши в Новоукраїнці, попав на одну 
з таких вистав М. Кропивницький, і йому так 
сподобався молодий актьор в ролі Отецька 
(„Сватання на Гончарівці"), що він зараз же 
запропонував Левицькому анґажемент до своєї 
трупи. З цього моменту доля Левицького од-
кривае перед ним иньший, давно бажаний 
шлях. Він скидає з себе мундир судового 
пристава і ї ї листопаду 1888 року вступає 
до трупи Кроппвницького. В цій трупі він 
служив чотирі роки, потім переходить до 
трупи М. Садовського, де служба його тяг¬ 
неться 41/2 роки; далі по одному сезону слу¬ 
жить у Саксаганського і у Найди, і на про¬ 
тязі 8 літ у Суслова. Був один момент, коли 
Левицький захитався і мало був не схибив 
з української стежки. 1903 року він вже під¬ 
писав контракт в російську оперетку Бауера, 
але за нього заплатив „неустойку" Бауєрові 
український антрепренер Ф. Волик і взяв 
його до своєї трупи на збільшену платню. 
Незабаром трупа цього аматора-антрепреньора 
роспалася; тоді Левицький, разом з артисткою 
Л. Квіткою, заснував власну трупу, але й ця 
трупа довго не проістнувала, і Левицький 
мусів на який час знов завітати до Суслова... 
Нарешті добрий притулок він знаходить в со¬ 
лідній трупі М. Садовського, де без перерви 
і з незмінним успіхом грає от уже шостий 
рік. 

X. Левицький—один з талановитійших 
учнів М. Кропивницького. 

Ідучи за прикладом свого учителя, він 
так само мусів уже на початку відчути фальш 
художніх приписів старої школи і неглибоку 
естетичність та поверхову штучність її сценіч¬ 
ної рутини. Справжній талант артиста бри¬ 
дився всякого шаржу, грубих „фортелів« і 
взагалі дешевих карикатурних засобів гри, 
на чому в той час властиво і будувалось ми¬ 
стецтво комичного актьора. Але ж з матеріялу, 
який давав тодішній репертуар, що складався 
з ріжних „Стецьків", чудакуватих старостів 
та пьяненьких дядьків, утворювати суцільно-
викшчені сценічні образи дійсного життя, про¬ 
світленого художною інтуїцією, міг тільки ви¬ 
значний талант, чуткий і тонкий псіхольоґ, 
здатний творити самостійно, заповнюючи рі-



денький твір глибшим змістом та поправляючи 
дефекти і помилки автора. От цю ж то не¬ 
вдячну і важку працю мусів взяти на себе і 
наш шановний ювилят. Чимало з його това¬ 
ришів, обравши постать комичного артиста, 
не зуміли з честю устояти на цій позиції і 
охоче зміняли її на становище балаганних 
жонглерів, ставши окрасою „русско-малорус-
скихъ" ватаг. 

Але Левицький, навіть в найскрутнійші 
моменти, коли йому приходилось „для хліба" 
служити і по „малоросійських" трупах, ви¬ 
ступаючи в невідповіднім для нього анту¬ 
ражі, і тоді не похилив свого художнього 
прапора, а бадьоро ніс його на протязі 25 літ 
і так само несе його й тепер. Левицький— 
артист-маляр, що чудово володіє сценічним 
пензлем; його постаті писарів, дядьків, стар¬ 
шин, дядьків і євреїв—глибоко-реальні, живі, 
надихані почуттям художної правди. 

Характерною прпкметою творчости цього 
артиста є—виразність рисунку ролі і її соко¬ 
вита колоритність, сполучені з простотою і 
щирістю виконання. Його гумор натуральний, 
правдивий, його сміх чистий і здоровий Ця 
щедро обдарована натура разом з тим визна¬ 
чається ще одною цінною рисою—скромністю, 
яка й є благородною окрасою всякого справж¬ 
нього таланту і яка притягає до нього за¬ 
гальні сімпатії. Він не тільки сімпатичнй в 
життю, він сімпатичпий на сцені і за це його 
ще більше люблять. 

Побажаємо ж шановному ювилятові ко¬ 
ристуватись ще довго-довго такою ж славою, 
успіхом і сімпатієго, яких він засяг за свої 
25 літ праці—в цьому ми бачимо забезпеку 
дальшого поступу комичного мистецтва на 
нашій сцені. 

к. ШПРОЦЬКИІІ. 

„Mazeppa aetat 70"—Норблена. 
Серед портретів, приписуваних гетьма¬ 

нові їв. Мазепі, є оден, що завше викликає 
сумніви і непорозуміння. Це офорт, робле¬ 
ний франц. маляром і офортистом Жаном-
Пьєром Норблеи-де-ля-Гурденом. Підпис під 
ним: „Mazeppa aetat 70". З таким підписом 
портрет завше йшов проти історичних дат 
про роки гетьмана, що вмер, не доживши до 
70 літ (род. в 1644 р., а вмер р. 1709), й ви¬ 
глядом одежі й лиця викликав підозріння що 
до гетьманського чину і українського поход¬ 
ження змальованої на нім особи. 

Справді, цей портрет не має нічого спіль¬ 
ного з рештою Мазепиних портретів: ні з тим, 
що на алегорічній гравюрі Міґурі, ні з Сток¬ 
гольмською олією, чи італійською гравюрою, 
ні з типом на портрері Бутовичів, та на то¬ 
му, що був на стіні Київської Лаври, або з 
портретом музею Тарновського, ні навіть з 
невідомим портретом, приписуваним Мазепі, 
що висить в Музеї Академії Художеств (в Пе¬ 

тербурзі;. Всюди на тих портретах Мазепу 
представлено у гетьманському або у військо¬ 
вому козацькому уборі, з булавою в руці і 
завше в типі дозрілої людини, з невеличкою 
бородою, або без неї, і з княжим, Мазепиним 
гербом у горі, як то звичайно на старих на¬ 
ших і чужоземних портретах. Не те у Норб¬ 
лена (Norblin); тут маємо безвусу постать 
старого чоловіка з двома довгими пасмами 
бороди, убрану в якусь незвичайну шапку і 
в керею, що накинута на якийся спідній каф-
тан, зовсім не козацького вигляду; на шиї 
персони ланцюг з медалем, де видко чіюсь-то 
голову. 

Гетьман Мазепа, дійсно, мав ордени, 
напр., орден св. Андрія Первозваного і то вла¬ 
сне не медаль, а хрест; як кавалер ордену, 
він малювався часом і на портретах (у Бу¬ 
товичів), але що до инших подробиць офорта 
Норбленового, то вони до Мазепи не йдуть ні¬ 
яким спосібом і з іменем гетьмана не 8вязані 



нічим, опріч процітованого вже підпису „Ма-
zeppa aetat 70". 

Хто-ж тут змальований на самому ділі, 
і до кого власне належиться позначений під¬ 
пис? На таке питание відповідь дає, нарешті, 
монографічна розвідка про Норблена з цілою 
серією його офортів і инших утворів в ріж-
них станах підготовчої і закінченої роботи, 
видана отце Жиґмунтом Батовским. Шість 
ріжних etats Норбленового „Мазепи", які пе¬ 
реховуються в Наринській Націон. Бібліоте¬ 
ці, показують, що офорт виконувався з нату¬ 
ри і, розуміється, не з гетьмана Мазепи, що 
вмер за 36 років раніш, ніж Норблен наро¬ 
дився, а з якоїсь иншої сучасної авторові 
людини, семитичного при тім типу, про що 
ясно говорять лице й пейси на одному з etats, 

характерна кругла святочна шапка польських 
євреїв (і нині такі можна бачити у Кракові), 
єврейське убрання і, взагалі, ціла постава. 
Цей офорт, роблений з натури і цілком ре¬ 
альний в перших начерках, в останній стадії, 
під впливом Рембрандта, манерою котрого 
Норблен дуже захоплював ся, прийняв фан¬ 
тастичний Рембрандтовський стиль: єврейську 
шапку замінено було якимсь фантастичним 
убором з пір'ям і золотою облямівкою, і на 
плечі звичайного кафтана накинуто пишну 
керею з фібулою; так, за прикладом Рембрапд-
та, простий натурник перевернув ся у яко¬ 
гось східнього вельможу, і правдивим зоста¬ 
лося тільки єврейське обличче, з розділеною 
на двоє довгою бородою та, теж цілком прав¬ 
дивий, підпис: „Mazeppa aetat 70", що озна¬ 
чає дійсне призвіще натури художника. Та¬ 
кий ьврей Мазепа, змішаний після з україн¬ 
ським гетьманом, справді був, і тримав, орен¬ 
ди у князя Адама Чарторижського в той час, 
як Норблен виконував йому де-які роботи 
(р. 1774); цей Мазепа, напевно, ніколи ü не 
гадав попасти в історію; про його де-що пе¬ 
реказує польський письыеник Владислав Дмо-



ховський. Послідовний хід виконання офорту 
Норблена, де риси семита виступають ясніше, 
ніж на останньому завершеному офорті, під-
твержуїоть остаточно, що то була за модель 
у портретника. Підпис „Mazeppa aetat 70" 
(до такого віку гетьман не дожив) і неодна¬ 
ковість портрету з иншими типами образів 
Мазепи завше приводив до сумніву, але й 
збивав з путя як наших старих малярів (пор¬ 
трет на манастирі під Лисянкою) та істори¬ 
ків (Уманець, Єфименко), так і чужоземних 
дослідувачів (F. Hi-Nemasher, а також W. 
Franke) гравюр і картин Норблена. Подані 
тут репродукції з трьох ріжних станів офор¬ 
ту Норблена (всіх станів—6), рівно-ж і ці не¬ 
величкі пояснення нехай ці нещасливі непо¬ 
розуміння розвіють. 

ІВ^ СТЕШЕ ЯКО 

„Натусь"—пьеса Винниченка. 
У мудрих римлян була, між инпгам, 

одна розумна рада: одложи на кілька років 
написане, а потім вийми та й почитай, — чи 
годиться воно йти між люди? Цю раду зга¬ 
дую я частенько, продивляючись твори Вин¬ 
ниченка. Він їх пече, як млинці... 

Не веліла з'явитись у „Л.-Наук. Віст-
нику" одна річ, як уже готова друга. Читаєш, 
і бере часом жаль... „Ну, й на що авторові 
так хапатись?" А потім згадаєш: „мудрі були 
римляне, то правда, але є ще „мудріша" річ--
життя, матерьяльне становище. Письменник 
і радий би подержати свою річ, як старе ви¬ 
но, та нема з чого держати. І жаль бере на 
сучасний соціальний лад, на наше націо¬ 
нальне становище, через яке ми не можемо 
забезпечити своїх національних таланів від 
голоду, праці по канцеляріях, а через те і 
вбивання або розмінювання їх хисту... 

Звичайно, і при потребі випускати свої 
твори фабричним методом, є корректів для 

де-якої забезпеки їх мистецької та иншої 
вартості, це—рада про свої твори з компе¬ 
тентними людьми; це—крітіка до виходу тво¬ 
ру. І це, треба сказати, прекрасний коррек¬ 
тів. Коли, відсунувшись від свого твору на 
де-який час, досягаєш об'єктівних до нього 
стосунків, то їх ще більше можна чекати від 
людей, далеких від твору. 

Але, на жаль, цим коррективом пись-
меники користуються мало... Крім инших при¬ 
чин, впливає на це сумма псіхічних настріїв 
автора, що часом вважа свій твір вінцем тво¬ 
ріння, а критиків — людьми, що його творця 
не розуміють, як треба. 

Це надто сумний і шкодливий суб'єкті-
візм, заснований на повному нехтуванні пись¬ 
менником того факту, що процес творчости, 
як і всякий инший, є процес: він може міня¬ 
тися і вдосконалюватись, як і все, що вихо¬ 
дить з голови людини. 

Це нерозуміння й того, що талан тво-



рити мистецтво і талан його критикувати 
зовсім різні речі: перше є практика, друге— 
теорія, і не всякий талан—практик може се¬ 
бе пояснити, як мало може себе пояснити 
соловейко або навіть музика, що не вчив те¬ 
орії музики, як не можуть себе пояснити на¬ 
родні поети... Артист, яко творець і яко са-
мо-філософ, це зовсім різні речі, хоча по¬ 
чуттям артист може відчути часом більше, 
ніж самий розумний критик. 

Почути — не значить пояснити, це б то 
розложити твір цілком логічним шляхом, а 
творчість це є насамперед з'явище логічного 
порядку. 

Але й попередня критика і видержу¬ 
вання твору можуть статись безсилими тоді, 
коли в автора нема спеціального хисту. Як 
це звісно, мистецтво є річ дрібно-спеціальна, 
відповідно природному складу псіхіки лю¬ 
дини. Можна бути прекрасним елегістом і 
ніяким сатіріком; прекрасним ліріком і ні¬ 
яким епіком; гарним епіком і ніяким драма¬ 
тургом; чудесним новелистом і ніяким рома¬ 
ністом і т. д. 

Через те, при всяких застереженнях, 
може виявитись, що в даному разі автор, при 
всяких переробках, нічого зробити не може. 
І річ приходиться зовсім закидати... Правда, 
це трапляється, на жаль, рідко... Звичайно 
бува инше. Твір друкується, гонорар одер¬ 
жується, а потім твір їдять миші забуття, 
або вкрива цвіль байдужості... Через що? Бо 
твір не є мистецтво... Є самий кістяк, або 
мумія з ознакою, часом, того, що трошки де¬ 
чого тут було, і коли б його розробили в ин-
шій формі, то, може, було б і багато... На¬ 
слідки, в усякому разі, журні... 

Такі думки роїлись у мене в голові при 
читанні драматичних творів Винниченка. 

І, справді, що про них сказати? Що ав¬ 
тор не має драматичного хисту? Для того 
нема певних підвалин, не вважаючи на сла¬ 
бість різних драматичних його творів: бо не¬ 
ма даних, що вони вийшли з рук автора по 
великій розвазі та праці, і що в них зложе¬ 
но все, що він в драмі міг дати. 

Не знаємо докладно і про подробиці твор¬ 
чого процесу В-ка і про те, як стосується він 
до попередньої критики? Але можемо брати 
за певне одно: що автор в писанні і друку¬ 
ванні творів, очевидно, хапається, і це на ми¬ 

стецькому їх боці одбивається дуже негарно. 
А мистецький бік твору в беллетристи-

ці все. 
В творі може бути розсипано море ге¬ 

ніальних думок, але коли нема живого по¬ 
чуття або живих образів, або з'єднання тих 
образів в одно ціле; коли нема в ньому пое¬ 
тичної краси, — то є в ньому дуже мало. Це 
твір, що не світитиме людкості віки, що ма¬ 
тиме значіння не сам по собі, а тільки яко 
матерьял для історіка, філософа і т. д. 

Цей вивод може бути приложено до всіх 
п'єс В-ка, і значить до останньої з них, під 
заголовком „Натусь", що поміщено в „Л.-Н. 
Вістнику", в минулому році, за грудень. В 
чому зміст п'єси? Героєм ЇЇ з'являється не 
Натусь, 6-літній хлопець, а батько його, Ро¬ 
ман Возій, молодий вчений. У нього дуже не¬ 
приємна жінка, що хоче від нього, яко мога, 
більше трошей і весь час примушує його 
кинути вчену кар'єру для секретарства в 
дзбанку. Він уже кілька разів з нею розхо¬ 
дився, але знов сходився, глибоко люблячи 
свого сина. Брат його, Петро, з актьором Чу-
гуєнком, задумали закохать його в актьорку 
Дзижку, щоб тим полегшити остаточну свару 
Романа з жінкою. 

А щоб зробити можливим розвод, Чугу-
енко знажує жінку Романа, Христю, закоха¬ 
тися в нього і прийти до його господи, а там, 
щоб побачили їх свідки. 

Це так і відбувається. Роман, що й ра¬ 
ніш ходив до Дзижки працювати в спокої, 
тепер овсі переселяється до неї, але нудьгує 
за сином. Потім пише до жінки листа, щоб 
син сам зробив вибір між нею та батьком; 
Христя приходить, але навчений син іде вїд 
батька до матері, і тоді Роман, не маючи 
змоги боротись, теж покидає Дзижку. 

Зміст п'єси цікавий; правда., не сам по 
собі, а відносно инших драматичних творів 
В-ка. Тут вперше автор сливе визволяється 
від фальшивої тенденції; вперше хоче стати 
близько до життя, а не показувати немож¬ 
ливі фокуси з видуманими фігурами-автома-
тами. 

Правда, і то тільки „сливе", бо тії ви-
Думаності, звичайно, в гіршому смислі слова, 
і тут досить. 

Порівиявча реальність твору не робить 
його одначе мистецьким, навпаки, він тягне 



сумну низку попереднього драматичного анти-
мистецтва. 

І дійсно. Будучи реалістичним, „Натусь" 
потрібує всього, що належно таким творам,— 
власне, яскраво обмальованих характерів. Це 
перша вимога реалістичного мистецтва. Чи є 
в п'єсі характер? Аналіз дієвих осіб дасть 
на це відповідь. 

Центральна фігура п'єси Роман. Що він 
вдає з себе? Людину слабовільну, з спеціаль¬ 
ною рисою любови до дитини... За цією ри¬ 
сою в ньому не видно нічого. Дітолюбці, сла-
бовольні люде бувають в усяких станах, але 
що ж характерного для Романа, „цього мо¬ 
лодого вченого?.." Нема нічого... Це якась 
абстрактна постать. Але ще гірше друге... В 
чому проявляється його дітолюбство? 

Стосунків Романа до сина наочно сливе 
не показано, хоча про них і говориться. Зра¬ 
зок того, що повинно було б бути, дано тільки 
в кінці п'єси, в останній сцені. Дуже жалко, 
що цього не було зроблено доси... 

Та не могло бути й зроблено, бо автор, 
як побачимо далі, мав на увазі ще иншу 
мету: інтрігу з закоханням Романа, що від¬ 
сунула на другий план псіхологичну драму 
героя. 

Таким чином, Роман нагадує постать се-
реднєвічних аллегорічних п'єс-мораліте, істо¬ 
ту якої можна було тільки вгадувати, а не 
бачити в змалюванні автора. Далеко живі¬ 
шою фігурою видається Христя,—це взагалі 
єдиний більш-менш вдатний образ твору. 
Перед нами розгортається її нахабність, ма¬ 
теріалізм, практична спритність, любовне роз-
маніження, одно слово, ряд рис, що вкупі 
становлять літературний характер. Звісно, і 
цей образ не без хиб і це буде показано 
низче, але тим часом це єдина жива фігура, 
що більш влучно, з своїми рисами, пока¬ 
зується в дії. 

Инші дієві особи не варті по змалюванню 
нічого. Що таке Петро, брат Возія? Слабо-
вольна людина. І Роман і Петро—обидва сла-
бовольні, а що далі? Петро бліда тінь, яка 
різко не відзначаєть ся від тіні Романа. А 
Чугуєнко, актьор-це т о таке? Теж нічого. 
Може, образ Донжуана? Може, коли б нама¬ 
лював це автор. А тепер не видно, крім нової 
тіні, нічого. В цьому смислі більше живости 
мае образ Мішеля, з його нічогонеробленням, 

роспустою, брехнею і різного рода кріминаль-
ностыо. Але, на жаль, він з'являється в п'єсі 
тільки епізодично, хоча мусив би стати однією 
з пружин п'єси. Про риси Натуся, та при¬ 
слуги, Марти, говорить нема чого; але, на ди¬ 
вовижу, теж не приходиться казать нічого і 
про риси головної дієчки п'єси—Дзижки. І що 
воно, справді, за фігура? Не звісно і не ясно. 
Вона закохує в себе Романа і сама, здається, 
закохується в нього,—але де факти, вчинки. 
А де ж характер? Нема ніякого... Правда, вона 
жвава... Може, цього доволі для характеру? 
Може, для когось і доволі. 

Одно слово, аналіз фігур п'єси наводить 
на невідрадні думи. Характерів у п'єсі сливе 
нема, за винятком однієї Христі, і весь твір 
нагадує трупу з порядною прем'єршою і з 
рештою актьорів, поставлених десь для ме-
белі. Картина мало відрадна, і це в стадії 
статичній, без обопільних стосунків дієвих 
особ. А, приведені в дію, ці фігури нагадують 
часами театр марьонеток. І, справді, в чому 
тут дія? дія, насамперед, внутрішня? В бо¬ 
ротьбі дитинолюбства Романа з нелюбовью до 
жінки. Чи видко цю боротьбу? Ні трохи. Та 
навіть і факт нелюбови теж вияснено мало,— 
більш тільки видко матеріялістичні до нього 
відносини жінки. 

Але даймо, що цей факт його нелюбови 
до останньої видко. Де ж видко боротьбу двох 
почувань? 

В другій дії вже він зацікавивсь Дзиж-
кою; в третій—іде дивитись на скандал з жін¬ 
кою; в останній ясно видко тільки любов до 
дитини. 

Де ж боротьба, де драма? Нема ніякої. 
І при цьому факті, ясний буде й дру¬ 

гий, який ми раніш обминули навмисно: де¬ 
фект образа Христі, що його раніш визнали 
досить влучним. Ця Христя не показує себе 
з іптімного боку в стосунках до Романа. Чи 
вона любить його, чи ні? Про неї говориться, 
що вона не відпустить його від себе,—але з 
яких причин? З дії того не видко. 

Дефектність образа Христі особливо 
збільшується чере те, що далі трапляється її 
роман з Чугуєнком. Що ж, справді, за відно¬ 
сини її до чоловіка, коли вона може розвести 
таку фізіологію з своїм актьором? Таким чи¬ 
ном, душевний бік ні її, ні Романа, врешті не 
ясний, а на неясності збудувати драму не-



можливо. Але в ІІ'ЄСІ В-ка ми бачимо нову 
немистецьку річ... Він одриває нас від ду¬ 
шевної боротьби Романа і затягає в поле ін-
тріги—закохання подружжя Возіїв у Чугу-
епка й Джижку. Цей заход сам по собі шко¬ 
дить п'єсі, бо зводить її до епічного анекдоту; 
шкодить особливо й через те, що роздвоює 
нашу увагу, збиває нас з грунту відносин 
Возіїв на грунт відносин Романа й Дзижки. 

Одержується в п'єсі два вузла, дві драми, 
й не розвязується ні одип. При ухиленні на 
бік, розвинена анекдотичність п'єси, цілком 
зрозуміло, веде за собою антіпсіхологічність 
чи, принаймні, неясність. 

До інтріги проти жінки Романа запро¬ 
шується актьор і актріса і згожуються вони 
на це зразу... З якої речі? Чому без всяких 
вагань? Нічого не показано автором, бо ми 
маємо діло з марьонетками, без псіхологічної 
барви, яким що скажеш, те й буде зроблено. 
А особливо зростає наше дивування, коли 
пригадаєш сцену ловів Христі в помешканні 
Чугуенка... Іти на таке діло вимагає спеці-
фічної псіхіки; не всякий його зробить, і сам 
Чугуєнко врешті уже вагається... Але чому 
це не показано раніше? 

Одначе, раз автор вдавсь до вживання 
інтріги, то маємо йти за ним і розглянуть її 
влучність. 

Що з тії інтріги вийшло? Здається, обо¬ 
пільне закохання Романа й Дзижки. Здається, 
бо з боку Романа це мало видко. Даймо, що 
його видко. Тоді виникає друга драма в душі 
Романа: кохання до Дзижки і любов до ди¬ 
тини. Чи показує нам ту драму автор? Ні. 
Нам треба про неї догадатись. Але даймо, що 
й її видко. Що ж власне має автор виявити? 
Що псіхо-фізічне кохання слабіш любови 
батька до своєї дитини? Це дуже ріскована 
думка, і доводити її треба шляхом иншим, 
більш солідним, а не простим ствердженням 
факта, що одно переважа друге. 

Почуття кохання звичайно більш від по¬ 
чуття родшшости, на що маємо свідчення та¬ 
ких талантів, як Тургенев (Лаврецький), Л. 
Толстой (Анна Кареиіна) і др. Навпаки, на¬ 
приклад, п'єса Корнеля „Сід", де переважапо-
чуття родинности, є доведена фальш... 

Тому-то вияснити і довести нам антіпри-
родне становище нормальної людини є річьго 
сливе не можливою, і в уякому разі вимага 
особливого напруження псіхологічної твор-
чости. 

Але д-ій В-ко, що дуже любить риско¬ 
ване, антіприродні сюжети, і в даному разі, 
як і завжди в таких випадках, робить просто. 
Так я намалював, так воно і в житті „є або 
може бути"—каже він нам і забува одно: мало 
щось сказати, треба доказати своїм малюн¬ 
ком. Але останнього нема... Є тільки запас 
слів, уміло поставлених внішнє, та без вну¬ 
трішнього потрібного змісту. 

Самий сюжет п'єси власне не новий,— 
його давно вже, хоч і з одмінами, розроблено, 
напр., в особі „Ашш Кареніної" Л. Толстим. 

Але можна розробляти й не нові сюжети, 
аби тільки розробка їх була, принаймні, не 
низче старих. 

Хай же зрівняють малюнок Л. Тостого і 
Винничепка, щоб побачити, в кого мистецька 
обробка, і хто власне з своїм писанням міг і 
не виступати. 

Треба додати ще й те, що Толстой дав 
своєму сюжету форму епічну, а В-ко—драма¬ 
тичну, а вийшла цікава річ. У В-ка з драми 
вийшов епос, а у Толстого епос дорівнявся 
до високостів драми. 

Така сила генія, уваги до своєї твор-
чости і, звичайно, добрих матеріальних умовин. 

Мусимо спинити свій аналіз п'єси. 
Виводи наші мало відрадні. 
П'єса не відзначається претенціозностью 

ідейною в ранішій мірі, що з білого робила 
чорне, і навпаки. 

Але мистецькі її хиби надто великі— 
дуже мало розроблених образів, мало внутріш¬ 
ньої дії, мало псіхологічного мотівування; є 
розбитість дії на два різних шляхи, анекдо¬ 
тичність,.. 

Одно слово, всі хиби раніших п'єс В-ка, 
і тіх хиб можна б уникнути насамперед одним 
способом: більшою увагою до процесса своєї 
творчости, зразок чого дали нам генії люд¬ 
ського слова. 



Козак Мамай 
(народня картинка). 

В Лівобережній, а иноді і в Правобереж¬ 
ній Україні, ще й досі трапляється по хатах 
старих зоможних козаків картина з написом 
„Козак Мамай". 

Шдобравши під себе ноги, сидить на зем¬ 
лі молодий козак. Обличча у нього гарне, ву¬ 
са довгі, а з начисто голеної голови спу¬ 
скається за ліве вухо тонкий, довгий „оселе¬ 
дець". У багатої одежі, що на йому, комір 
розхрістаний, на ногах червоні чоботи, в зу¬ 
бах люлька, в руках бандура; за плечима, а 
иноді на землі, чи на дереві, казацька зброя: 
лук, сагайдак, шабля, спис, рушниця, пісто¬ 
лі. Збоку, теж на землі, шапка, пляшка й 

чарка. Ззаду до спису привязаний кінь. На 
картині внизу довгі вірші. Єсть багато кар¬ 
тин, на яких, окрім цього козака, намальова¬ 
но ще скілька козаків; вони пьють, танцюють, 
тягають оден одного за чуба, вішають євреїв 
і т. и. 

Малюнки ці були дуже улюблені: їх не 
тільки чепляли по стінках, як картини, але й 
робили на дверях, шахвах, скринях, вуліках 
робили по всій Україні від Дону до Кар¬ 
пат: Мамая можно зобачити, наприклад, і у 
Львові в Національнім Музею, тільки вірші 
на ньому написано латинськими літерами, хоч 
і українською мовою. 



Інтересно прослідити, якого походження 
ця картина, як по волі розвивався її сюжет і 
його окремі частини й деталі *). 

Перше всього звертає на себе увагу те, 
що на всіх цих картинах—а їх, сказати до 
речі, відомо коло 100—і на простих і на са¬ 
мих складних, де намальовано з десяток по¬ 
статей в самих ріжноманітних позах, завжди 
перше місце займає постать козака з підіб¬ 
раними ногами, з бандурою, зброєю і конем 
біля списа. 

Мало того, ця постать майже не має ху¬ 
дожнього звязку з иншими, а хоч і сполу¬ 
чається, то якось механично: під час тільки 
напис, що йде від рота Мамая до ииших пер¬ 
сонажів картини, свідчить про звязок його з 
ними, а часто буває; що постать козака Ма¬ 
мая в скілько разів більше инших козаків, 
хоч вони й сидять поруч з ним (див. малюн. 
№ 3). Механичність в звязку головної поста¬ 
ті з иншими, а також і те, що багацько кар¬ 
тин ми маєм тільки з цею окремою головною 
постатю козака, свідчить, що проста картина 
з поодиноким козаком-бандуристом (див. ма¬ 
люн. № і) і єсть найстаріща, виникла перше 
усього, а всі картини „Мамая" з складним 
змістом, з скількома козаками з'явились піз-
ніще і суть тільки дальнійшим розвитком цеї 
головної картини, головного сюжету, за яким 
ми удержим назву козак-бандурист, назву, 
яку так влучно приклав К. Шероцький 2). 

Козак Мамай—картина Українського по-
похождення і зкомпанована не пізніще 17 
століття. Це докладнно вияснив д. Шероцький. 

Думка Скальковського, що це польський 
портрет гайдамаки, скараного поляками на 
смерть, і що поляки, змалювавши його, сами 
розповсюджували його по Україні між селя¬ 
нами для страху, зовсім безпідставна 8). 

Виникає тільки питання, оскільки орігі-
нальна і самостійна композиція нашої картини. 

1І Про Мамая чимало писано. Найкраща розвідка 
належить К. Шероцькому. В своїй пращ „Живописное 
убранство украинскаго дома въ его прошломъ и насто-
ящемъ" К. ПІ дає багато свіжого, інтересного матерія-
лу з українського побуту і меж иншим розглядає пн-
танне про Мамая. Де в чому не погожуючись з погля¬ 
дами шановного автора, ми даємо тут свій розгляд 
цеї картини. 

9) %. Шероцкій. Живописное убранство украин¬ 
скаго доиа. (Искусство въ Южной Россін 1913). 

*) Ibidem стор. 420. 

Що це—зовсім орігінальний твір українських 
малярів, чи тут єсть якийсь инший, чужий 
вплив? 

Розглядаючи цю поодиноку постать ко-
зака-бан дури ста з підібраними під себе но¬ 
гами, мимоволі звертаєш увагу на те, що в 
найстаріщих варіантах нашої картини вона 
майже зовсім однакова, міняються тільки де¬ 
талі. Не видко, щоб маляр постепенно дохо¬ 
див до цеї композиції, щоб їх істнувало 
скільки і з них одна переважувала-б инші. Тут 
маємо зовсім закінчену, готову і, до речи 
сказати, гарну композицію, маємо сталий шаб-
льон, який в грунті своїм навіть в пізніші 
часи зостається однаковим, і падалі не стіль¬ 
ки міняється, скільки доповняється механич-
ним прилученням до його инших сюжетів, 
сцен, инших мотивів художніх. 

Але мало того, композиція ця якось не 
зовсім відповідає головній ідеї козацтва. Ко¬ 
зацтво—воїнство; довге життя нашого козац¬ 
тва, це перш за все довга низка його подви¬ 
гів войовничих, це безупинна січа з татари¬ 
ном, турком, ляхом. З іменем козацтва звяза-
ні найбільш героїчні моменти історії Украї¬ 
ни, найславніщі імена її. І ось на протязі сот¬ 
ні літ наші малярі малюють нам козака не 
героєм, не в злій січі з ляхом, або татарином, 
не верхи на коні з шаблею, а в надто спо¬ 
кійній, навіть сонливій позі, з бандурою і 
люлькою за чаркою горілки; а кінь, привяза-
ний до списа, тільки даремне басує і бьє ко¬ 
питом об землю (дивись малюн. № і). •). 

Така сталість композиції нашої картини 
з'явилась, мені здається, через те, що ця ком¬ 
позиція була позичена, виникла під впли¬ 
вом подібної чужої композиції, як побачим 
далі, східної. Батальних козацьких сцен на 
картинах могло не бути через те, що у 
тодішніх малярів українських бракувало ху¬ 
дожньої творчости; навіть, великі майстрі за¬ 
хідні не зразу дійшли до батальних кар¬ 
тин. Але український майстер, який не спро¬ 
мігся на самостійну композицію, легко міг 
переияти композицію готову, перенести її на 
рідний грунт, дати їй українські національні 
форми і деталі. Позичена композиція була 
остільки гарна і проста, остільки подобалась 

') Намальовано в 1Я32 році в Харьківщині, в Ле-
бединському повіті. Власність Київського Музею. 



усім, що надовго заспокоїла потребу в якихсь 
инших малюнках з козацького життя. 

К. Шероцький пробує звязати козака-
бандуриста з західними малюнками Гарган-
тюа, перероблені гравюри яких уживались, 
між иншим, в Москівщині, а також прово¬ 
дить, хоч і дуже обережно, анальогію між 
ним і музикою на фресках Софії Київської'). 

Мені здається, що іконографічні родичі 
нашого козака-бандуриста не на Заході, а на 
сході. Спокійна, лінива постать козака-бан¬ 
дуриста з підібраними під себе „по турець-
ки" ногами з надто спокійним загальним на¬ 
строєм, якось мимоволі наводить думки на 
Схід і примушує там шукати паралелі в. 

Паралелів таких можна привести чи¬ 
мало, особливо з арабського, перського, ту¬ 
рецького мистецтва. 

•) К. Шероцький loco citato. 

Вже на перських порцелянових тарілках 
12—13 століття можна здибати малюнок: чо¬ 
ловік сидить по туррцьки і грає на банду¬ 
рі '). Подібна постать з бандурою, і навіть 
з посудою па землі, здибається і на шкляній 
посуді перській 14 віку,2) на картинах персь¬ 
кого майстра Абдаллака 15 віку 3), на мініа¬ 
тюрах, на тканині 4). Шзніще любили малю 

вати султанів і дервишів на колінах, з чаш¬ 
кою в руці, біля дерева з зброєю 5). Взагалі 

') Sakke und Martin. Die Ausstellung von mei-
sterwerken Mohammedanischer Kunst in München 1912. 
b. 11. taf. 100 JÖ 3. 

a) Gustaw Schinoranz. Altorientalische Glas-Gefässe 
Wien 1898. taf. XXI, ХХХШ. 

8) Orientaliches Archiv 1910-11 b. 1. Leipzig taf. 
VI. obl. 7. 

4) Велика збірка їх в Берліні, в Музею Імпера¬ 
тора Фрідриха. 

*) Sakke und Martin Die Ausstellung von meister-
werken Muhammedanishen Kunst in München, taf. 26 
Л» 677, 678; taf. 29 № 681; t. 37 № 922. 



треба сказати, що всі головні риси нашої 
композіції: сидюча постать, бандура, люлька, 
зброя, дерево, посуд, все—окрім, здається, 
коня біля списа, все це дуже часто здибаєть¬ 
ся не окремо, а в звязку на східних мініатю¬ 
рах, шклі, порцеляні, коврах, тканині і т. и. і 
суть звичайні деталі східнього жанру. 

Україна, яка завжди була в зносинах з 
татарами, турками, персами, вірменами, вза¬ 
галі зі Сходом, не тільки грабувала побе¬ 
режжя чорного мора, але й часто посилала 
послів своїх в глиб східних земель, а ще 
більше купців східних приймала в себе 
на Україні і купувала у них всякий крам: 
коври, посуду, дорогі ткані. Нічого дивно¬ 
го нема, що через ці речі художня компо¬ 
зиція, подібна до козака-бандуриста, перей¬ 
шла до України. 

Первісна редакція картини козак-бан-
дурист почала розвиватись в своєму змісті і 
збагатилась перше за все віршовим підписом, 
для якого незвичайно підійшов відомий мо-
нольог козака в українській інтермедії, що 
починається словами: 

„Хоч дивися на мене, да ба, не 
вгадаєш 

Відкіль родом і як зовуся ні чирк 
не знаєш" '), 

а також і приспівом до бандури 

„Гей, бандуро, моя золотая, 
Колиб до тебе шинькарка молодая". 

Козак-бандурист—не єсть портрет якогось ві¬ 
домого козака, він не має індівідуальних рис, 
не має їмени2), це тип козака. В інтермедії 
виведено теж не яку небудь історичну по¬ 
стать, а тип козака, тип часу занепаду, ко¬ 
заччини, коли все найкраще, героічне козач¬ 
чини „минуло". Старий козак згадує минулу 
славу і з сумом чекає тільки, як його „якась 
звірина в байрак поцупить". Цей сумний тон 

•) Н. Петровъ. Старинный южно-рус, театръ. (К. 
Ст. 1882 декабрь). Галаганъ. Украннскій вертепъ- (К. 
Ст. 1882 окт.): И- Франко. До історії українського вер¬ 
тепа. (Записки Наук. Товар- ім Шевченка в Львові 
LXXII): Житецький. Мысли о дуыахъ стр. 132 и 116. 
Н. Петровъ. Очоркъ исторів украинской литературы 
XVII—XVIII ст. стр. 479 і слід. 

*) Імена підчас на картинах здибаються, але, 
як ми побачим далі, вони пізніщого походження. 

його монольогу, як найкраще личить до цеї 
сонливої флегматичної постаті козака нашої 
картини. 

Занявши місце на картині, монольог по¬ 
чав впливати на зміст її. Маляр иноді пробує 
ілюстровати де-які місця монольогу. Спинив¬ 
шись, наприклад, думкою над іроничним міс¬ 
цем його, де козак жалується, що 

„Було, ляхів борючи, і рука не мліла, 
А тепер сильно вош одоліла", 

маляр примушує козака одікласти бандуру 
на бік і почати нудну війну з маленьким, але 
сильним ворогом (див. мал. № 2). Ця деталь 
остільки подобалась, що інтермедійну напись 
збагатили ще й народнім прислів'ям 

„Козак душа правдивая, 
Сорочки не має 
Коли не п'є так в... б'є, 
А все не гуляє".J) 

Взагалі треба сказати, що цей варіант знач¬ 
но пізніщого часу, коли життя давало більше 
матер'ялу для іроничного відношення до ко¬ 
лишніх героїв. 

Може має який небудь звязок з вертеп¬ 
ною драмою також картина козака-бандуриста 
з трома жидками. На звичайній картині козака-
бандуриста намальовано трьох жидків моло¬ 
деньких, які вилізли на дерево і стріляють з пі¬ 
столів в Мамая, а він спокійно сидить і грає на 
бандурі (див. мал. № 4). Цей варіант досить роз¬ 
повсюджений і єсть в скількох музеях2). Між 
иншим, в одній інтермедії, коли на сцену яв¬ 
ляється козак, жиди з переляку ховаються під 
лавку і стріляють звідти в козака8). Може ма¬ 
ляр, який користувався інтермедією, щоб спи¬ 
сати монольог козака, скористувався і цею 
ідеєю і посадив тільки жидів в своїй картині 
не під лавку, якої не могло бути в полі, чи 
в лісі, а на дерево. Але трудно сказати тут 
що небудь певного. У всякім разі це пізні-
щий сюжет, мабуть кінця XVIII в. 

') Галаганъ. Украинскій вертепъ. К. Ст. 1882 
окт. 24—26; И. Франко. До історії українського вер¬ 
тепу. (Записки Н. Тов. ім. Шевченка в Львові LXXII 
ст. 37 и 56). И. Петровъ. Очеркъ исторії украинской 
литературы XVII—XVIII ст. 479, 493-

") Єсть у Київському, Катеринославському, Хер¬ 
сонському Музеях. 

3) I. Франко. До істор. укр, вертепа. Записки 
LXXII, ст. 35. 



До XVIII віку належить і така деталь 
нашої картини, як герб козацький. Він має 
овальну, чи круглу хворму, „злитий з золо¬ 
та", і на ньому намальована постать коня. 
Він висить на дереві (див. мал. № 2) поруч 
зі зброєю козацькою, а иноді прямо вгорі по¬ 
середині картини. Варіанти картини з гербом 
дуже розповсюджені. 

Приблизно коло середини XVIII в. під 
впливом гайдамаччини картина козак-банду-
рист значно розширилась в своєму змісті. 

Гайдамаччина, яка йшла з нижчих і 
середніх верств української людности і була 
не тільки простим розбоєм, але й ідейним 
протестом проти економичних, соціяльних і 
національних болячок свого часу, відбилась в 
народній поезії і не могла не зоставити знач¬ 
ного сліду на народній картині. Пензель су¬ 
часного маляра був більш умілим; маляр ба¬ 
чив уже досить західних жанрових картин') 
і міг узятись за ілюстрацію де-яких моментів 
гайдамацького життя. Для цього він перш за 

ł) 1С. Шероцькпіі loco cit. 422. 

все користується картиною—козак-бандурист 
і копіює її цілком, тільки відкидає довгі ін¬ 
термедійні і инші вірши, які тепер зовсім не 
личать до нового змісту картини, і до неї 
прилучає гайдамацькі сцени. А безименному 
козакові-бандуристу, у якого імя було не 
одно „а єсть їх до ката", добавляє імя „Ма-
май", імя, яке перейшло потім і на копії ста¬ 
рих картин козака-бандуриста і тепер, не зов¬ 
сім справедливо, закреплено за всіма взагалі 
варіантами цеї картиіш. 

Мамай—це справжнє історичне призвище 
одного, чи, навіть, двох гайдамацьких ватаж¬ 
ків 1), про яких ми маємо скілька докумен¬ 
тальних вказівок. Всі вони належать до се¬ 
редини XVIII віку. Коло цих часів згадує Ма-
мая—гайдамаку літопись 2). Скальковський 

') „Мамаями" теж звали камяні баби. Сумцовъ 
современная малорус етнографія. Кіев. Стар. 1892 окт-
38. „Воронежскіе маман — татаре, ногайцы, кочующій 
степной людъ". Познанскій, Дві старыхъ украннскихъ 
п-Ьсни. Кіев. Стар. 1882 окт. 230. 

•) Н. Петровъ. Старий, ю.-рус. театр К. Стар. 
1882 дек. 472. 



зібрав документальний матер'ял про двох Ма-
маїв-ватажків гайдамацьких, які коло 1750 р. 
грабували панів і жидів на Київщині в чи¬ 
гиринському і черкаському староствіJ). До 
наглих часів переховались навіть протоколи 
слідчої комісії, в яких записано показання 
гайдамаків про смерть їх атамана Мамая. 
„Пришелъ я въ черный лъсъ сего (1751) го¬ 
ду послі великодня (показує їден гайдамаїса) 
и сшелся съ Мамаемъ и пошли въ Польшу2) 
12 человъкъ и пришли подъ Вороновку и по¬ 
грабили въ 3 хатахъ всякого добра... и приш¬ 
ли къ черному л ісу въ Плоское, гд і насъ 
команда разбила, въ то время Мамай зако-
лолъ драгуна, а драгуны закололи Мамая и 
другова запорожца" 3). Другий гайдамака 
цього загону називає Мамая атаманом4). Де-
ля-Фліз, користуючись народніми оповідан¬ 
нями, указує навіть дуб в Васильківському 
урочищі Мотронинської дачи, на якому Ма-
май любив вішати жидів і ляхів 5). Все це 
свідчить, що Мамай не єсть плід народиьої 
фантазії, а історична постать. 

Малюнок № 3 єстьзразок картини не ко-
зака-бандуриста, а справжнього „Мамая"—ата¬ 
мана гайдамацького. Ліворуч сидить Мамай 
і грає на бандурі. Кінь його на другім кінці 
картини стоїть, привязаний до дуба. Право¬ 
руч, гайдамаки ведуть жида: їден б'є його з-за^ 
ду ломакою, другий держить мотузком за 
шию. Коло казанка седить гайдамака і частує 
горілкою того, що веде жида, і примовляє: 
„пий да тягни за боки Мося". Між Мамаєм 
і жидом характерний діальог—жид просить 
Мамая: „змылуйся пане Мамае, я ны копійки 
гроший ны маю". Мамай відповідає: „Мьші 
твоихъ грошій ны треба, намъ платять спа-
сетемъ зъ неба". На заднім пляні гайдамака 
вішає жида на дереві догори ногами. На ин-
ших картинах Мамай не тільки відповідає 
жидові, але й козакам каже: „пыйте, хлопці, 
гуляйте, а Мося не забувайте". Варіантів з 
сценами з гайдамацького життя дуже багато: 
гайдамаки сидять коло бочки і п'ють горілку, 
грають в карти, танцюють, тягають один одного 

•і Кіев. Стар. 1898. III ст. 489-490 . 
3) В польську Україну—Правобережье. 
') Архивъ Юго-Западной Россіи ч. III т. 3. 007. 
4) Ibidem. 608-609-
в) Н. Петровъ. Старин, ю.-рус. театръ. К. Стар. 

1882 декабр. 472. 

за чуба і б'ються; сидять біля вогню, варять 
кашу; здіймають сорочки, шукають і б'ють 
в...; мордують і вішають жидів, стріляють з 
мушкетів і т. и., а над усіма ними панує ве¬ 
личезна постать Мамая з бандурою. Маляр зле 
справляється з технікою живопису, робить 
постать Мамая надто великою—в скілька ра¬ 
зів більше инших людей, не може її повер¬ 
нути досить у профіль до товаришів і тільки 
написи, що йдуть від рота Мамая до його 
товаришів і до жида, свідчать, що він єсть 
атаман і всім керує. 

Таким чином, і назвисько „Мамай", і такі 
сцени нашої картини, як мордуваннє і ві-
шаннє жидів, ріжні сцени біля вогню, п'ян¬ 
ство і бійка, танці—це все сюжети з гайда¬ 
мацького життя. Маляр, звичайно, не міг вжи¬ 
вати образливого назвиська „гайдамака" для 
тих людей, які сподівались за свої вчинки 
„спасенія з неба" і зберігає назвисько „козак", 
але малював він в складних сценах не коза¬ 
ків, а іменно гайдамаків. В цих сценах ні¬ 
чого старо-козацького нема, героічний еле¬ 
мент в них далі вішання жидів не йде; і об'¬ 
єкт подій (жиди, а не татари, турки, ляхи), 
і місто подій (ліс, а не чисте поле) більш 
гайдамацькі, ніж козацькі. 

Виникає ще маленьке питання. Коли це 
все сцени гайдамацького життя, то чому на цих 
картинах ми не бачимо імени найвидатній-
ших гайдамаків, наприклад, Залізняка, Ґонти, 
а тільки імя маловідомого атамана Мамая. 

На це треба сказати, що після лютої і 
бучної казні Ґонти, заслання Залізняка і жор¬ 
стокого розгрому уманських гайдамаків не 
безпечно було виставляти так на показ їх 
імення. А що до Мамая, то, оскільки дійшли 
до нас про нього народні звістки, це був не 
звичайний розбішака, а гайдамака з якимсь 
елементом ідейности в своїх вчинках. На на-
шіх картинах, наприклад, коли жид загово¬ 
рив про гроши, Мамай відповідає: „Мені тво¬ 
їх грошей не треба, нам платять спасеніем 
з неба". Це був, майбуть, отаман такого ти¬ 
пу, як відомий галицький гайдамака Олекса 
Довбиш, чи пізнійше Кармалюк, які придба¬ 
ли собі славу своєю добрістю до бідних. Д. 
Познанський в своїх споминах и) каже зі слів 

и ) Кіев. Стар. 1885 окт. 229—230. Повнанскій. Дв'Ь 
старыхъ украинскихъ п-всни. 



їдної старої баби, що пісня „ой на біду, на горе 
козак уродився", в якій дівчина з великим жа¬ 
лем голосить по козакові, заарештованому ля¬ 
хами, складена іменно про Мамая. 

Що до композіції варіантів XVIII в. на¬ 
шої картини з гайдамацьким змістом, то, як 
докладно доводить К. Шероцький, в них по¬ 
мітно західний вплив. Єсть він і в деяких 
деталях і в кольориті і в мальовничій манері!). 

До початку XIX віку треба віднести кар¬ 

тину, де поруч з козаком-бандуристом нама¬ 
льовано якогось панка, або чиновника з дов¬ 
гим качинім носом, в вузьких штанях і ха¬ 
рактерній одежі (див. малюн. № б). Підібравши 
під себе ноги, він сидить поруч з бандури¬ 
стом і частує його горілкою. На варіанті цеї 
картини Київського музею єсть, окрім звичай¬ 
них віршів, і підпис „з ляхом розговор". На 
инших варіантах2) такої приписки нема. 
Треба однак сказати, що жартівлива постать 
цього „ляха" ні по виду, ні по одежі нічого 

') К. Шероцький loco citato 422. 
*) Наприклад, на Катеринославському. 

спільного з ляхом не має; приписка „з ляхом 
розговор", майбуть пізніщого часу. 

Девятнадцятий вік вносить в нашу кар¬ 
тину не багато нових подробиць і сюжетів. 
Вони мало цікаві і всі мають більш-менш 
жартовливий зміст. Правда, під впливом ма¬ 
люнків Рігельмана і історичних праць про 
Україну, з'являються на „Мамаях" початку 
XIX віку де-які героічні риси, але вони не 
високої вартости. 

На одній, наприклад, картині цього часу 
перед козаком-бандуристом танцює Семен Па¬ 
лій, за ним стоїть косар, а за бандуристом 
дві жінки, цілком перемальовані з Рігельма¬ 
на. Внизу підпис: „А ну заграй, дядьку, про 
славу козацьку, нехай вражі ляхи понюха¬ 
ють, чим вона пахне. Се тобі приказує Семен 
Палій" 1). 

Починають давати козакам-бандуристам 
всякі імення: „кошовий Харько", „Гордіш Ве-
легура", приправляючи иноді їх гумористич¬ 
ними віршами: 

*) Власність Київського Музею. 



Козакъ ГордМ Вел ery pa 
У него добра натура 
В стену ляховъ разоряє 
А в корчмі пропиває J). 

Шд картиною роблять ріжні надписи 
довгі, многослівні, які, окрім інтермедійного 
Монольогу містять в собі якісь промови ко-
зака-бандуриста до свого хлопця, до „шап-
ки-сиб^рки", містять ріжні пісні і навіть 
соромітські пісні 2), котрі не мають жадно¬ 
го відношення до змісту картини. 

А то заставляють нашого козака-банду-
риста грати дівчатам; козак грає на бандурі, 
а вони танцюють біля нього 3). 

Чим ближче до нашого часу, тим далі 

') Ивяновъ. Ь'озакъ на картинахъ малорусскихъ 
живописцевъ первой половины XIX в. (Труды Харьк. 
Предв. Ком. по устр. XIL Арх. С. т. I. стр. 439). 

а) В Полтавському Земському Музею. 
3) В Катеринославському Myseio імеви Поля. 

відходять пізніщі копії від первісного орі-
гіналу. Малярі псують його, забувають. Ма¬ 
ляр уже не бачить перед собою чубатих ко¬ 
заків, не знає, як намалювати „оселедця", і 
малює його вмісті з волосям; не знає, як ма¬ 
лювати бандуру, і малює московську балалай¬ 
ку, ставить біля Мамая столик з пляшкою і 
і чаркою 1) і т. и. 

Проте треба сказати, шо народ і ДОСІ 
любить цю картинку, і кохається в ній і ма¬ 
лює її; єсть села, особливо на Полтавщині, 
де можна забачити десятки сучасних копій 
„Мамая", під час недотепних, але в більшо-
сти інтересних, які будять в думках память 
про колишнє „минуле". 

Д-Щ. 

') Єсть в Київському Мінському Музею. Добу¬ 
то з-під Мощен, д-ромъ 10. Л. Крамаренкомъ. 



Український театр. 
„НАТУСЬ", п'єса Винниченка. „МОЛОДА КРОВ«, п'єса Винниченка. 

Надзвичайно цікаве видовище спостері¬ 
гаємо останніми часами в житті українського 
театру. Хто уважно слідкує за одмінами в 
сезонних репертуарах київського театру М. 
Садовського, цього сливе єдиного, поки-що, 
правдивого представника й виразника нашого 
театрального мистецтва, той певне звернув 
увагу на те, що між старим репертуаром і 
новим починається, так мовити, боротьба не 
па життя, а на смерть. За старий репертуар 
з його традіційними прикметами обстоює ши¬ 
рока публіка, що суне ß український театр 
дшштиеь на „малороссов" з їхніми „орігї-
нальними" звичаями, дешевим гумором, піс¬ 
нями, гопаком, горілкою, опереточними часом 
коэаками, дядьками, бабами, парубками, дів¬ 
чатами, євреями й т. инш. На боці публіки— 
її численність, а тому матеріальний бік теа¬ 
тральної справи. З її вимогами поки-що ук¬ 
раїнський театр не може не рахуватись. З 
другого боку, зростає і в кількості і в свідо¬ 
мості українське громадянство, інтелігенція, 
молодь, що, приєднуючись до всесвітнього 
культурного життя, ставить театрові вже зов¬ 
сім инші вимоги, — вважа театр одним з мо¬ 
гутніх чинників руху, що слугує не для са¬ 
мої тільки розривки та шарпання нервів у 
ситого буржуа й темної, жадібної до всяких 
страховинних видовищ, юрби. Ця нова пуб¬ 
ліка вимагає від театру слугування справж¬ 
ній красі,, а не грубій, бридотній підробці 
під неї; вимагає художньої правди, ося¬ 
яної світлом ідейности, демократизму. Да¬ 
леко сягнувши в инших царинах культурно¬ 
го життя, нова публіка намагається потягти 

за собою й театр, тим паче, що він має за 
собою славетне минуле й славу першого і 
колись трохи не єдиного огнища національ¬ 
ного руху. 

І не трудно вгадати, чий буде верх за 
кілька років. Широка публіка звикне, мусить 
звикнуть дивитись на український театр не 
як на „малороссійськую комедь", а як на 
справжній театр, що має своїм завданням те 
саме, що п театри других народів. І зник-
кнуть зо сцени всі оті „Пісні в лицях", „Па¬ 
ни Штукаревичі", „Жидівки-вихрестки" й т. 
д., ii натомісць запанує добірний репертуар 
з творів кращих наших і чужих драма¬ 
тургів. 

З початку біжу чого сезону в непосиль¬ 
ну боротьбу з „малоросійщиною" довелось ви¬ 
ступити п'єсам—„Натусь" і „Молода кров", 
В. Винниченка, автора п'єси „Брехня", що 
вже наложила поки-що своєю „репертуарні-
стю" до кращих часів. Не маю тут зупиня¬ 
тись над цими новими п'єсами й оцінювати 
їх, як твори літературні. Моїм скромним зав¬ 
данням буде коротко зазначити, як справилась 
режісура й артисти з авторським замислом, 
і оскільки уміло здолали вони з'інтерпретува-
ти його перед глядачами. Вся п'єса „Натусь" 
ведеться в нервово-піднесених тонах, чому й 
захоплює глядача з першої-ж дії. Дбайливо 
обставлена, обміркована з зовнішнього боку 
до наименьших дрібниць, і з боку виконав¬ 
ців вона дістала уважне до себе відношення 
і, я-б сказав, любов, що видко було з кож¬ 
ного руху і з кожного сказаного слова. Ак-



тьор ніби радів, що перед нього стала змога 
показати себе в інтелігентних ролях—це-ж 
так нечасто трапляєть ся в українськім теа¬ 
трі—і доложив усіх сил, аби справитись із 
завданням як найкраще. Коли де виходило 
нерівно, невідповідно до того, як хотів автор, 
то на це є чимало причин, що криються в 
тій-же таки перегрузці театру етнографич-
ним і комедійним елементом, і через те—в не¬ 
звичці орієнтуватись, як слід, у психольоґії 
персонажів п'єси. 

Д-ці Ліницькій довелося грати Христю. 
На ній і на її чоловікові, Романові, з'осере-
жено ввесь замисл п'єси. Мені сливе не дово¬ 
дилось бачити шановну артистку в ролях ли¬ 
хих жінок, тим паче з інтелігентського ко¬ 
ла,—це не її амплуа. Але для справжнього 
таланта таких дрібниць не істнує, і лиха, 
хитра, міщанська фігура Христі у передачі 
д. Ліницької знайшла прекрасного виразни¬ 
ка. Цікаву постать молодого вченого, з його 

любовію до сина, з жадобою тихого кохання 
й спокою, дав д. І Мар'яненко. Гарна була 
д. М. Малиш-Федорець в ролі Дзижки, особ¬ 
ливо в 3-ій дії; в 4-ій дії почувалася якась 
нерівність; коли порівняти гру артистки в 2-й 
дії з останньою, то ця нерівність стане зро¬ 
зумілою: артистці більш удаются ті місця, 
де треба виявити веселість, бурхливість, за¬ 
хоплення, і навпаки—драматизм не в її ар¬ 
тистичній вдачі. Нерівним у грі був і д. О. 
Корольчук в ролі актьора Чуя-Чугуенка. Без¬ 
перечно давала себе в-знаки довголітня звич¬ 
ка грати виключно простецькі й козацькі ро¬ 
лі. Прекрасно веде свою роль Мишеля у 1-й 
і 2-й дії д. М. Петлішенко; а в останній дії 
бере фальшивий, штучний тон, вживаючи 
зайвих підкреслень. Надзвичайно кольоріт-
ну фігуру „тьотушки" дає д-ка Полянська: 
персонаж сливе без слів; але міміка артистки 
домальовує те, чого не сказано в розмові. 
Бліду роль Мартй вміло проведено д-кою 



Лебедевою. Що до ролі головного героя—На-
туся, то це, звичайно, хибке місце всіх п'єс, 
де виведено малих дітей. 

„Молода кров" зробила на публіку ве¬ 
личезне вражіння.*) Після ідеализованих пей¬ 
зан або страшенних живорізів і злодіїв, що 
змальовувались у старих п'єсах, Винниченко 
вивів на сцену живих, реальних селян і па¬ 
нів такими, якими зробило їх життя і його 
умови. Вражіння — як несподіваний вистріл 
над головою. Життьова правда п'єси, очевид¬ 
но, підкупила й артистів, — вони з захоплен¬ 
ням допомогали художньому успіхові коме¬ 
дії. Перед глядачем пройшла ціла галерея 
надзвичайно цікавих фігур і, правду кажу¬ 
чи, я вагаюсь говорити про гру кожного з 
артистів окремо: це була не гра, а суцільний, 
прекрасно взятий акорд. Можна бути ріжної 
думки про авторову правду, як це й сталося, 

») Про дійсну вартість твору сказано буде піз¬ 
ніше. Рев. 

але подивитись на п'єсу, на чудову гру в 
ній варто кожному. І д-ка Полянська (Моро-
чинська), і д. Корольчук (Степан Макарович), 
і д- ка Горленко (Івга), і д. Мироненко (Клим), 
і д. Коваленко (Гаврусь)—мали де, як то ка¬ 
жуть, розійтись, показати себе, і викори¬ 
стали свої вдячні ролі, як найкраще. Що до 
д. Мар'яненка (Антось), д. Паньківського (Ма-
кар Макарович), д. Левицького (Микита), д-ки 
Долі (Явдошка), д. Захарчука (Панас), д. Ми-
ловича (Семен), то замальовані ними фігури 
є справжніми шедеврами: в їхнім репертуарі 
я сливе не знаю краще проведених ролів. 
Гарна постановка, прекрасні декорації худ. 
І. Бурячка немало допомогали художньому 
успіхові нової п'єси. Побажаємо тільки, щоб 
ці дві новинки нинішнього сезону не зазна¬ 
ли долі, яка випала „Брехні". Ще кілька з'у-
силь, кілька років дружньої праці діячів сце¬ 
ни і драматургів українських, і з репертуаром 
нашого театра не сором буде показатись і на 
широкий світ. 

Bmevolus. 



Вечір школи М. В. Лисенка. 
Кожного року, кілька разів на протязі 

сезону, школа імени М. В. Лисенка демон¬ 
струє перед публікою своїх учнів по всім 
відділам: музики, співу і драми. 

Ці вечери, на-пів-інтімного характеру, 
що одбуваються найчастіше у Народ. Аудіт. 
і мають виконавцями молоді таланти, роблять 
приємне вражіння і охоче одвідуються пуб¬ 
лікою. 

На такому вечері (10-го цього грудня) 
були ми. 

Поруч з учнями попередніх професорів 
школи, які в своїй праці, разом з покійним 
М. В. Лиоенком, склали собі міцну і відому 
репутацію і дали вже прекрасні результати 
(д-ки Вонсовська, Муравьева, Старицька) ви¬ 
ступали перед нами учні нових професорів, 
що увійшли до школи за останній час. 

Ми з повним задовольненням зауважили, 
що новий склад молодих професорів вартий 

своїх попередників і дав добрі зразки своєї 
праці: 

Із виконаних на вечері номерів найбіль¬ 
шу увагу звертали на себе учні п. Вонсов-
ської (Лукашевскій, Слотвінскій) дует, і Фрід-
ман; уч-к п. Іздебскої: Фейгин; уч-ця п. Ли-
сенко: Филиппенко; учні п. Муравйової: Фран-
ковська і Туровскій; учні п. Нетцель-Рад-
чиц-Верштейн. Поспіх класу руської драми 
(п. Старицької і Іртєньєвої) можна було за¬ 
значить по успіхах двох учнів—Хелемського 
і Сергіева, і успіх цей занадто помітний. 

Свіжий, тільки що узятий до рук мате¬ 
ріал (1-й курс), да« багаті надії. Можно з пев¬ 
ністю сказати, що школа М. В. Лисенка, не 
вважаючи на велику втрату, яку причинила 
їй смерть діректора і М. В. Зотової, все-таки 
непохитно іде своїм шляхом і не випускає з 
рук прапора, що доручив їй незабутній М. В. 
Лисенко. 

Нова інсценіровка з Енеїди Л. Старицької-Черняхівської. 
Минуло 75 років після смерти славного 

письменника, а твори його і досі викликають 
живий інтерес у глядача і читача. 

Завдяки щасливій думці М. Садовького 
ми одержали нове придбання для української 
сцени: милу оперету, де оживають перед нами 
події героїв безсмертної Енеїди. 

Тепер, у день ювілейного святкування 
памяти Котляревського, ми бачили на виставі 
Громадського Зібрання „Родини" другий ури¬ 
вок з тіеї-ж Енеїди: „Прийом у царя Латина". 

У гарній інсценіровці Л. Старицької-
Черняхівської це вийшла цілком закінчена 
сцена на одну дію, повна непорівняного юмору 
і богата художніми етнографічними деталями. 

Власні вірші Старицької-Черняхівської, 

вписані для звязку того матерьялу, який дає 
поема, настільки влучно імітірують вірш Кот¬ 
ляревського, що їх трудно одзначить од перво-
твору: 

Знов надягать мені убрання 
Та говорити привітання; 

або: 
Е, дочко, ні! За господарство 
Ми маєм шану від людей. 
Та чи й бува де в світі царство, 
Що-б в сінях не було гусей? і т. і. 

У добірному виконанні учнів школи М. 
Лисенка „Прийом у царя Латина" дав цілко¬ 
вите яскраве вражіння. 

Інсценіровку варто було б перенести на 
театральни сцени. 

В. В. 



АРХІТЕКТУРА. 
* У Волчанську, на Харьківщині, будують 

музей в українському стилю. 
* Український стиль. Чергові земські збори 

канівського повіту постановили будувать въ 1914 
році всі школи (10) в українському стилі. Про¬ 
екти школ, вироблені архитектором д. Дяченком 
і художником Сластьоном, прийнято. 

* До художньої виставки зодчих у Москві. 
Український архитектурно- художній відділ харь-
ківського літературно-художнього кружка послав 
свої експонати на художню й історичну вистав¬ 
ку зодчих у Москві. 

МУЗИКА. 
* Музичний інститут імени М. В. Ли¬ 

сенка у Львові мав будувати собі будинок і за¬ 
мовив для залі велике погруддя Т. Г. Шевченка 
і М, В. Лисенка українському скульптору М. Па-
радаукові, члену мюнхенського артистичного то¬ 
вариства,, який для збірання матеріалів і студії 
прибув у Київ. 

* Загальні збори музичного товариства ш. 
М. Лисенка у Львові одбулися дня 9/ХІ н. ст. 
ц. р. і присвячені були головно сіїраві будови 
власного дому для інституту музичного і инших 
музичних і співочих організацій. Основний фонд 
будови дому зложився з власних грошей товари¬ 
ства і довхострочних позичок инших товариств 
українських, т „Дністер«, „Просвіта«, „Сіль¬ 
ський Господарь" і пр. Коли вже виведено мури 
дому до третього поверху, дав гіпотечну позичку 
товариству банк краевой в сумі 100.000 кор. 
Будова буде коштувати 250.000 кор. Будує дім 
українець?—архитектор проф. Іван Левинський. 
Голова» товариства обрано проф. Володимира 
Шухевича. »Дім, який будуємо і який буде но¬ 
сити назву Миколи Лисенка,—говорив на збо¬ 
рах проф. Вол. Шухевич,—по всі дні і прилюдно 

свідчити буде про велику пошану, яку ми, гали¬ 
чане, маємо до покійного генія української му¬ 
зики". 

* Про українську пісню. В серпневій книж¬ 
ці лондонського „The Musikel Standard" помістив 
п. Ф. С. Батлет статтю про музику в україн¬ 
ських народніх піснях. Автор починав свою стат¬ 
тю увагами про античність народних пісень у 
всіх європейських народів і про їх незнаних ав¬ 
торів, бо кожна генерація не передає їх такими, 
якими їх дістала. 

В Англії в останні часи списали ми багато 
народніх пісень, але співання їх вже минулося. 
Ніхто їх у нас тепер не співає, бо молодші по¬ 
коління шукають музичних зал, а не батьків¬ 
ських пісень. Україна особливо багата на народ¬ 
ні пісні, які співають при кожній нагоді цілі се¬ 
лянські круги, а мелодія цих пісень—вірна від¬ 
битка старих грецьких або церковних зразків. 
Найвірніші старинним зразкам українські думи, 
рід епічної пісні дуже меланхолійного характеру, 
яких не почуєте нігде по-за Україною. Україн¬ 
ський народ—це народ вельми поетичної вдачі і 
тому він потонув в своїх поезіях, щоб забути своє 
лихо втішатися в нужді і загоїти свої рани. З 
усіх українських пісень віє тугою і жалем» ирл 
чім зазначає й той факт, що турки й татари 
мабуть лишили сліди в українській народній пісні. 

Автор знає твори М. Лисенка та про особ¬ 
ливу прихильність російського уряду до наших 
народніх співців-кобзарів висловлюється досить 
рішучо. 

ТЕАТРИ. 
* Українська труппа М. Д. Ходька переїхала 

з Острова в г. Новоржов, Псковської губернії. 

* В Феодосії (на Таврії) з ЗО октября грає 
українська труппа Прохоровича (помешкання цірк-
театр Безкоровайного). Труппа має успіх. Ви¬ 
ставляють старі пьеси. 



* Українська труппа Данилова грае в Опішні, 
на Полтавщині, де має великий успіх, тільки 
дуже часті дощі перешкоджають виставам. З 
Опішні труппа прямує у Польщу. 5-го октября 
труппа починає свої вистави у Варшаві. 

* Українська труппа К. В. Ланька закінчила 
свої вистави у Новгородсіверську, на Чернігів¬ 
щині, і тепер переїхала в Конотоп, на Чернігів¬ 
щині (Олексіївський театр). 

* Український театр. Комітет для будови 
українського театру у Львові зібрав в 1912 р. 
жертв на суму 1845.22 кор. Всіх грошей на бу¬ 
дову театру зібрано вже 130.044.99 кор., не 
рахуючи місця під театр, яке також куплено на 
гроші з жертв. 

* Українська труппа Л. Зеленогорського зо¬ 
стається на Різдво у Вовчанську (на Харьків-
щині, Народній Дім) і буде давати вистави од¬ 
ночасно і у Вовчанську і в заводах Шибекино і 
Білому Колодязі. В труппу потрібні артисти. 

* Українська труппа під орудою С А. Кра-
савченка роспочала свої вистави у Боброві (на 
Вороніжчині) 3 зостанеться там до Різдва, а по¬ 
тім поїде в Коротаї (на Вороніжчині). Місцевий 
пан справник чомусь забороняє труппі впоряжати 
після вистав пьес дивертисменти. 

* Українська труппа д. Березняка переїхала 
в гор. Верхотурье, пермськ. губ., і роспочне свої 
вистави 26 ноября. Труппа пробуде тут до Різдва, 
а потім знову поїде в завод Н.-Салда. 

* 25-літній ювилей сценичної діяльности 
Г. їв. Борисоглібської артистки театру д. Садов-
ського, буде справлено в январі місяці 1914 року 
бенефісною виставою. 

* Українська труппа під орудою А. Кун-
цевича 8-го декабра кінчає свої вистави в г. 
Глухові. З Різдва труппа роспочне свої вистави 
в Чернігові. В Глухові труппа має гарний мате¬ 
ріальний успіх. 

* Українська труппа під орудою М. П. Gepri-
снка грає тепер на ст. Міллерово (на Донщині), 
звідки має переїхати на ст. Чертково (там же), 
а на Різдво—до Богучарська (на Вороніжчині). 

АРХЕОЛОГІЯ. 
* Старинна печатка. Підчас археологичних 

дослідів у Галичі, на місці староруського замку 

галицьких князів, найдено в землі між иншими 
речами оловьяну печатку. Походить вона з XII 
або XIII віку, на що вказують грецькі написи і 
належала вона певно якомусь єпископу галиць¬ 
кому Іларіону, бо на одному боці знати виразний 
напис: Сфрагіс Ілар. Напис другого боку печат¬ 
ки поки що не прочитали, бо дуже стертий. 

* Копання могил в Олександргвську, на Еа-
теринославщині. В кінці жовтня (20, 21 і 2-го) 
учні Олександрівської комерційної школи під ке¬ 
руванням відомого українського історика і етно¬ 
графа Я. П. Новицького і при участі діректора 
школи Д. Д. Сигаревича копали могили в 2 верст, 
на північ від города. Робота велася науково і 
мала на меті навчити учнів, як копати корисно 
для науки могили. Роскопано було чотирі моги¬ 
ли. Але вони були дуже бідними, а дві навіть 
цілком пограбованими. Було знайдено між иншим 
кремньовий спис, горщик дуже старої керамики 
і скілька кістяків, з котрих тільки два було 
повних. 

Скарб дуже мізерний. Але ж чудові дні, 
праця на свіжому повітрі, жвава робота, куліш, 
зварений в полі, все це зробило екскурсію дуже 
інтересною для учнів школи. 

СКУЛЬПТУРА. 
* Відкриття памьятника Т. Шевченка у 

Винниках. Цими днями відбулось одкриття памь¬ 
ятника Т. Шевченкові у Винниках. Особливим 
поїздом із Львова приїхало до Винник коло 500 
львівських гостей. На вокзалі привітали їх міс¬ 
цеві українці та в супроводі музик відвезли на 
площу, на котрій поставлено Шевченків паьмят-
ник. Перед памьятником, закритим синьо-жовтою 
наміткою, постасали придставники львівських та 
Винницьких товариств з прапорами. 

* Памьятник М. В. Листкові. Як відомо, 
харьківська городська дума постановила вшану¬ 
вати нашого великого музику М. В. Лисенка, що 
вчивсь в харьківськ. університеті, памьятником. 
Недавно місцевий скульптор Риха надіслав в уп¬ 
раву модель памьятника М. В. Лисенкові. Як 
сповіщав „Ю. К.", модель памьятника уявляв со¬ 
бою обеліск на широкій підвалині. Зверху обе¬ 
ліска бюст Мик. Віт. Внизу український хлопчик 
на колінах пише на обеліскові прізвище компо-
зітора. 



МУЗЕЇ. 
* Худооїсній музей в Єлисаветграді клопо¬ 

четься про те, щоб художня академія прислала 
йому картини. Кажуть, що академія задовольни¬ 
ла прохання музея. 

* Подарунок музейові. Член ради миколаїв¬ 
ської „Просвіти" д. С І. Гайдученко подарував 
городському музейові у Миколаєві речі україн¬ 
ської старовини: портрет Гетьмана Самойловича, 
рушницю і пистоль в срібній оправі, два ятага¬ 
на, піку, шаблю, дві сокирки й вагівницю. 

* Уманський історичний гурток. Як у нас 
коротко вже повідомлялось, в Умані, на Київ¬ 
щині, засновано історичний гурток під такою наз¬ 
вою: „Уманское Отд-Ьденіе Кіевскаго Общества 
охраны памятниковъ старины и искусства". На 
установчім засіданні обрано за голову Бутир-
ського, директора комерційної школи. Головна 
мета гуртка—розшукування і описання курганів, 
старовинних церков і збірання етнографичних та 
юридичних памьятників української старовини. 

* Виставка скарбу. У київському городсько¬ 
му музеї тепер виставлено частину скарбу, знай¬ 
деного у минулому році у с. Малій Перещепині, 
на Полтавщині. Про цей скарб гр. А. А. Боб-
ринський читав в товаристві Нестора-Літописця 
спеціальний доклад. Головна частина скарбу, як 
відомо, переховується в „Ермітажі" в Петербурзі. 

КУСТАРНИЦТВО. 

* Цодільські кустарні вироби а Америці. 
Російська емігрантка Є. Павлова одкриває у Сан-
Франциско (Півн. Амер.) крамницю російських 
кустарних виробів і через те прохав подільське 
земство допомогти їй в купівлі кустарних виро¬ 
бів Поділля. 

* Альбом полтавського земства. Товариство 
„Художества" почало складати ілюстрований аль¬ 
бом земства Полтавщини. В першу чергу скла¬ 
дено два випуски деревьяних виробів. Закінчено 
ще три випуски: по рукодільству (колекція ху¬ 
сток) і ганчарництву та колекція килимів—зраз¬ 
ки старовинних українських килимів. 

ЖИВОПИСЬ. 

* Виставка картин українських худооюни-
ків. З початку декабря у Полтаві одкривається 
виставка картин. В виставці беруть участь: І. 
Бурячок, М. Бурячок, І. Генюк. Г. Дяченко, І. 
Іжакевич, В. Кричевський, Ф. Кричевський, Ф. 
Краси цький, Олена Кульчицька, Ольга Куль-
чицька, М. Козик, І. Мозалевський, К. Мощенко, 
В. Масляників, Н. Онацький, М. Орлов, О. Су-
домора, П. Холодний і инші. 

* Виставка малюнків. 5 декабря в педаго¬ 
гичному музеї одкрито 6-ту чергову виставку 
картин київських художників. В виставці беруть 
участь художники: Бахтин, Бурячок, Бурданов, 
Бялиницький-Бируля, Владимирський, Вржещ, 
Зайцев, Іпьченко, Ковальський, В. Кричевський, 
Ф. Кричевський, Левченко, Макушенко, Маневич, 
Менк, Мількін, Моравов, Манастирський, Рітен-
берг, Романовський, Струнников, Штейнберг і 
инші. 

ЮВИЛЕЇ. 

* Перед кінцем засідання земських зборів, ка¬ 
нівського повіту, 22 октября, було розглянуто до¬ 
клад управи про асігнування 1000 карб, на упо¬ 
рядкування могили Т. Г. Шевченка, в звязку з 
майбутнім святкуванням столітніх роковин нарож-
дення великого поета. 

* Шевченківський комітет. На засіданні ки¬ 
ївської городської думи 10 декабря обрано город-
ський комітет для вшанування в 1914 році сто¬ 
ліття з дня нарождения Т. Г. Шевченка. 

. * На Буковині відбулося не що давно вели¬ 
чаве свято в честь Ю. Федьковича, буковинсько¬ 
го Шевченка. В програму свята входили: вранці 
служба божа і панахида, а над вечір концерт в 
тамошнім „Народнім Домі". Свято пройшло дуже 
урочисто. 

* Ювилей проф. Д. І. Дарницького. 24 па¬ 
долиста обьеднане засідання катеринославської 
вченої архивно! комісії та ради областного музея 
імени Поля святкувало 30-ті роковини літера¬ 
турно-наукової діяльности Д. І. Єварницького. 

Програма цього засідання така: 
Вступне слово голови архивно! комісії кн. 

Урусова—„Д. І. Еварницький—Історик Запорож-



жя°; д. Синявськиа—.Значіння етнографийних 
праць Д. I. Ёварницького"; д. Беднов—„Д. I. Евар-
ннцький, як археолог і фундатор музея ім. По¬ 
ля"; Д. I. Дорошенко—„Значіння історичних праць 
Д. I. Ёварницького. 

* Ювилей духовної академії. Видані з при¬ 
воду майбутнього в 1415 р. 300-літнього ювилею 
київської духовної академії „Очерки изъ исторіи 
украинской литературы XVII и XVIII в." проф. 
Н. Петрова удостоено академією наук похваль¬ 
ним отзивом і премією в 1.000 карб. 

В ювилейну комісію вибрано Н. Петрова, 
В. Рибинського, Титова і С. Голубева. 

ВИСТАВКИ. 

* Виставка друкарських справ. Київська 
школа друкарських справ одержала запрошення 
взяти участь в виставці друкарських справ в 
Лейпцігу в 1914 році. 

= ДО ВІДОМОСТІ АВТОРІВ. 
Редакція „Сяйво" повідомляє авторів статів, які призначаються 

для „Сяйва", що розмір їх повинен бути не більше 1 аркуша. 
Редакція має право, коли треба, скорочувати і виправляти 

рукописи, а так само містити частками в окремих числах. 
Редакція просить зазначати на кошеній статьї умови гоно¬ 

рару, в иншощ разі вони рахуватимутьея безплатними. 
Рукописщ не приняті да друку, переховуються 6 місяців і 

повертаються тільки на кошт автора; з приводу рукописів редакція 
листується тільки тоді, як будуть прислані на відповідь марки. 

ВІД КОНТОРИ РЕДАКЦІЇ „СЯЙВО" 
Контора „Сяйва" вельми прохає шановних передплатників писати про неодер¬ 

жання якого-нибудь числа „Сяйва". 
Просимо шановних передплатників заздалегідь, ЕІДНШИШІ аереддаату на місяч¬ 

ник на 1914 рік. 

Редатпор-Видавець ОЛЕКСАНДР КОРОЛЬЧУК. 



Зміст чисел місячника „Сяйво" за 1913 рік. 

Зміст № 1. До наших читачів. М. Вороний—3 ціклго „Ad Astra". М. Рильський— 
Жайворонок. В. О'Коннор-Вілінська—Спогади про М. В. Лисенка. М. Лисенко.—Марш 
Дорошенка (ноти). Л. Старицька-Черняхівська—Nocturne І. Стешенко—3 історії Україн¬ 
ської драми XIX віку. С. Русова—Драматичні твори С. Черкасенка. В. Борецький— 
Новини української музики. П. Чайка—Де-що про архітектуру. Mortalis—Вистава „За¬ 
чароване коло" в театрї М. Садовського. Хроніка. Усячина. 

Зміст № 2-го. С. Русова—Негайна потреба. Христя Алчевська—Омана. В. О'Кон¬ 
нор-Вілінська—Сторінка минулого, ком. па 2 дії. І. Стешенко—3 історії української 
драми XIX віку. П. К. — Сучасні зодяги в с. Павлівці. П. Іванович—Третій конкурс 
проектів пам'ятника Т. Г. Шевченкові. П. Чайка—Будинок школи імени С. Грушев-
ського. Mortalis—Вистава „На перші гулі" в театрі М. Садовського. В. Верховинець— 
Кілька слів з приводу кобзарських концертів. Хроніка. Усячина. 

Зміст № 3-го. Яків Мамонтов — Пізно. Грицько Чупринка — Симфонія сонця. В 
нічку ясну. Передача1» Микола Валуйко— Кость Олексійович Трутовський та його 
творчість. Микола Біляшевський—Де-що про Українську орнаментику. Іван Стешенко— 
З історії Української драми XIX віку. Проф. Микола Сумцов—Українська ніч в кар¬ 
тинах Куїнджі. Benevelu's—Перед піднятою завісою. В. Борецький—Новини україн¬ 
ської муэики. Хроніка. Дописи. Усячина. 

Зміст № 4-го. М. Рильський—Великодного ранку. О. Олесь—Поезії. М. Вороний— 
Фата-Моргана. Г. Чупринка—Роздвоєння. І. Франко—Притча про двох рабів. М. Яки-
мовецький—Сотворіння жінки. С. Черкасенко—Йосип Федькович. М. Валуйко — Пи¬ 
санки. І. Стешенко—3 історії Української драми XIX віку. М. Рахнюк—Рахманський 
Великдень. П. К.—Як роблять писанки. П. Чайка — Проекти будинку музею в Ка¬ 
м'янці - Подільському. Н. К-ський — Жертва родини Штукаревичів. В. Б. — Про що 
співають кобзарі. Хроніка. Усячина. 



Зміст № 5—6-го. Портрет Михайла Коцюбинського. Максим Рильський—Худож¬ 
ник. С. Черкасенко—Михайло Коцюбинський. О. К.—До 25-літнього ювилею Любовь 
Павловни Ліницької. М. Садовський—Нам'яти І. В. Загорського. В. Борецький—До 
50-літнього ювилею опери „Запорожець за Дунаем". М. Біляшевський —Старе укра¬ 
їнське шкдо. їв. Стешенко—Мистецтво в розумінні Винниченка. Нові музичні-етно-
графичні матеріали. Петро Чайка—Проекти пам'ятника-надгробка на могилу Миколи 
Лисенка. Сергій Р —Театр М. К. Садовського. Хроніка. Усячина. Твори додіслані 
до редакції. Оповістки. 

Зміст № 7—8—9-го. Ф. Красицький—Портрет. Леся Українка. С. Черкасенко— 
Леся Українка. Микола Вороний—Михайло Щепкин. Микола Вороний—Михайло Ко¬ 
маров, їв. Стешенко—Мистецтво і абстрактність в драмі Винниченка. К. Широцький— 
Де-що про художню обстановку старого українського театру. Д. Щ.—Де-які дрібниці 
українського церковного будівництва. Нові музично-етнографйчні матеріали. Петро 
Чайка—Виставка картин українських художників. О. К.—Наш театр. Хроніка. Твори 
надісланні до редакції. Оповістки. 

Зміст № 10—11—12-го. Від редакції. їв. Стешенко—3 різдвяних мотівів. І. С.— 
М. В. Лисенко. Л. Старицька-Черняхівська—75-літні роковини смерти І. П. Котля¬ 
ревського. Л. Старицька-Черняхівська—Сватання в царя Латина. Хр. Ящуржинсыгай— 
Поезії Різдвяних свят. Хр. Ящуржинський — Щедрий вечір. Микола Вороний — Два 
ювилея. К. Широцький—„Mazeppa aetat 70й—Норблена. їв. Стешенко—„Натусь"— 
пьеса Винниченка. Д. Щ.—Козак Мамай. Benevolus—Український театр. Вечір школи 
М. В. Лисенка. В. В.—Нова інсценіровка з Енеїди Л. Старицької-Черняхівської. 
Хроніка. Оповістки. 



ОПОВІСТКИ. 

РІКд^ийНЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА 1914 РІК 

НА БАГАТО-ІЛЮСТРОВАНИЙ 

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ МІСЯЧНИК 

„СЯЙВО" виходи¬ 
тиме по такій про¬ 
грамі: 1) Від редак¬ 
ції, 2) Поетичні тво¬ 
ри, 3) Твори з історії 
та теорії мистецтва, 
4) Твори зетнографії 
України, 5) 3 життя 
д 1 я ч и в мистецтва, 
6) Театр та музика, 
7) Огляд письмен¬ 
ства та мистецтва, 
8) Хроніка, 9) Уся¬ 
чина, 10) Дописи, 
11) Твори надіслані 
до редакції, 12) Опо¬ 

вістки. 

УМОВИ 
ПЕРЕДПЛАТИ: 

Ціна на рік в Ро¬ 
сії і за кордон 
З карб, з пере¬ 
силкою. Окреме 
число ЗО коп.— 
без перес. Проб¬ 
ний № висил. за 
25 коп. з перес. 
(можна марками). 

Зміна адреси 
безплатно. 

Київ, 
Жилянська, 20. 

„СЯЙВ О«, ПРИСТОСОВАНЕ ДО ПОТРЕБ УКРА¬ 
ЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА. МІСЯЧНИК, МАЮЧИ 
НА МЕТІ ЗАДОВОЛЬНИТИ ЕСТЕТИЧНІ ПО¬ 
ТРЕБИ НАШОГО ГРОМАДЯНСТВА, ЗАРУЧИВСЯ 
ЗГОДОЮ НА УЧАСТЬ КРАЩИХ УКРАЇНСЬКИХ 
ПОЕТІВ, АРТИСТІВ, МАЛЯРІВ, РЇЗБЯРІВ, МУ-
ЗИКІВ, БУДІВНИЧИХ ТА ЗНАВЦІВ МИСТЕЦТВА. 

„СЯЙВО" МІСТИТИМЕ ЕСКІЗИ ПРОЕКТІВ 
УКРАЇНСЬКИХ БУДІВЕЛЬ, МЕБЛЮ, ЗОДЯГУ, 
ОРНАМЕНТУ, РЕПРОДУКЦІЙ З КАРТИН, ЯК 
СУЧАСНИХ МАЙСТРІВ ТАК І ІСТОРИЧНИХ, А 
ТАКОЖ КРАЄВИДИ і СЦЕНИ З УКРАЇНСЬКОГО 
ЖАНРУ; ФОТОГРАФІЇ З АРТИСТІВ У РОЛЯХ 
І СЦЕНИ З П'ЄС; ДРУКУВАТИМЕ НОТИ НА¬ 
РОДНИХ ПІСЕНЬ і СУЧАСНИХ К0МП03ІТ0РІВ. 

З НОВОГО 1914 РОКУ СКЛАД РЕДАКЦІЇ ПО¬ 
БІЛЬШЕНО і ПОНОВЛЕНО. • ДО КЕРУВАННЯ 
КОЖНИМ ВІДДІЛОМ ЗАПРОШЕНО СПЕЩЯЛІ-
СТІВ. в АДМІНІСТРАЦІЮ ВИДАННЯ ЗМІНЕНО. 

В „СЯЙВІ" Б Е Р У Т Ь У Ч А С Т Ь : 
Д. Антонович, X. Алчевська, І. Бурячок, В. Вин-
ниченко, М. Вороний, Дніпрова-Чайка, С. Ефре¬ 
мов, М. Жук, І. Кавалерідзе, Г. Коваленко, В. Кри-
чевський, О. Кошиць, О. Левицький, Д-р С. Люд-
кевич, Е. Мамонтов, В. О'Коннор-Вілінська, Е. 
Кузьмін, О. Олесь, О. Пчілка, М. Рильський, С. Ру-
сова, І. Северин, П. Сениця, А. Середа, в. Сердюк, 
А. Сластіон, Л. Старщька- Черняхівська, Я. 
Степовий, К. Стеценко, І. Стешенко, О. Судомора, 
0. Теремець, С. Тобілевич, 1. Труш, М. Філянський, 
1. Франко, В. Чаговець, П. Чайка, С. Черкасенко, 
П. Чулий, Г. Чупринка, К. Широцький, Д. Явор-
ницький, Л. Яновська, Ящуржинський та инші. 



ДЗВІН журнал-місячник літератури, науки й гро¬ 
мадського життя марксістського напрямку 

.ДЗВІН" виходить при участи таких співробітників: 
Г. Алексинський, X. Алчевська, Д. Антонович, О. Безпалко, А. 
Богданов, П. Бувший, В. Винниченко, М Вороний, С. Гадяча-
нин, В. Дорошенко, Н. Залевський, І. Лебединський, В. Левин-
ський, А. Луначарський, В. Лункевич, П. Маслов, О, Мерклінґ, 
К. Миргородський, 0. Назаріїв, О. Олесь, М. Павлович (Во¬ 
лонтер), С. Петлюра, Н. Романович, Я. Рибалка, В. Садов-
ськйй, Юр. Сірий, О. «коронне, П. Стах, 1И. Троцький, М. Це-
глипськяй, С. Черкасенко, В. Чумак, Г. Чупринка, Л. Юркевич 

і ияш. 
Редагуваннє відділу красного письм. приняв на себе 

В. Винниченко. 
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ: 

В Росії на рік . . 4 р . — к. 
на півроку 2 р. 50 к. 

За кордоном на рік 10 корон. 
на -Півроку 6 корон. 

В Америці на рік З доляри. 
на півроку і'/а дол. 

Ціна окремого № в Росії 45 коп., за кордоном 1 кор. 20 сот. 

Київ, Жилянська ул. 20, редакція журнал* „ДЗВІН". 

Хто з вас який смуток мав. 
Кому біда докучає, 
Прочитайте лиш „ЖАЛО"— 
А біду мов замело! 

Приймаєть ся передплата на сатирично-гумористичну часопись 

„ЖАЛО", 
яка виходить у Львові що два тижні. 

.ЖАЛО" коштує на цілий рік: 
в Австрії . . . 4 корени. 
, Німеччині . 5 корон. 
. Росії З ру&ЛЇ. 
. Америці і в Канаді. . . 1'/з (півтора) дол яра. 

Замовлення і гроші посилайте на таку адресу: 
Адміністрація часописї .ЖАЛО", у Львові, ул. Скшенського, ч. 25. 

(іетЬегд, Австрія). 

ПІДПИШІТЬСЯ на 1914 рік я д Д £ Ж ШРЦ 
на українську що-тмжневу газету уу I V 1 / V У\ I V 

Рік видання другий. 
Вихедитиме з нового року так само шо-четверга і нестиме 
незаможнім українським Інтелігентам щиру звістку, статтю, 

оповідання, розвагу. 
М я я к " м і с т и т ь вірші, малюнки, твори публістичні 

} ) І У і а л П І а красного письменства. Немає тих сві¬ 
тових чи краввих новинок 1 справ, які б газета не роз-
бірала й не освітлювала з щиро-демократичної, народ-
ньої точки погляду. Призначено „МАЯК" головним чином 
для -трудящої сельдкої й .робітничої інтеліі-енцИ, для сві¬ 

домих синів простого народу. 
Ціна на рік — 3 карб., на півроку —1 карб. 75 коп., на 

З міс—1 карб. 

Адреса редакції; Київ, Тургенгвська, 9. 

П р и й м а є т ь с я п е р е д п л а т а н а 1 9 1 4 р і к 
(рік видання II) 

НА ЗАГАЛЬНО-КООПЕРАТИВНИЙ З МАЛЮНКАМИ 
ЖУРНАЛ 

..Наша Кооперація" 
що виходить у Київі при найблизчій участі видатних коо¬ 

перативних сил України. 
„Наша Кооперація" єсть ідейний центр для діячів на ниві 
української кооперації. Вона зєертає пильну увагу на 
всякі прояшш кооперативного руху на Україні, на освіт¬ 
лення справи союзного будівництва; містить статті як з 
теорії, так і з практики кооперації, про споживчу і кре-
дітову кооперацію, сільсько-господарські громади і това¬ 
риства, виробницькі і трудові артілі; містить баланси та 
справоздання усяких кооперативних товариств, дав відпо¬ 
віді на запитання, рекомендує книжки по кооперації, що-
товодів та инших служащих в товариствах. „Наша Коопе¬ 
рація" виходитиме од І1/: до 2 друкованих аркушів 24 рази 
на рік і дає річним передплатникам додатком гарно-оздоб¬ 
лений, з портретами кооператорів стінний табель-кален-
дарь. „Наша Кооперація" коштує на рік 2 р. 50 к„ на пів¬ 
року 1 р. 50 к.; хто виписує 3 і більше примірників жур-
нала на цілий рік і на одну адресу, той платить за кож¬ 

ний примірник 2 р. 
Редакцією завідує Редакційний Комітет. 

Видає т-во на вірі „Наша Кооперація". 
Відпотгід. ред.-видав. І. П. Немоловський. 

Передплата приймається в редакції журала: 
Київ, Обсервиторна вул. д. 1, кв. 2; телеф. 19-66. 

Приймаєть ся передплата на рік 1914. 
на український місячник літератури, науки й громадського 

житя. 

ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК 
ЩО ВИХОДИТЬ КНИЖКАМИ ПО 12—15 АРК. 

при бл нашій участи В. Винниченка, М. Грушевського, М. 
дошана, 0. Кобилянської, 0. ЛевицьногО, В. Леонтовнча, 0. 
Олеся, Ю.'Сїрого, Л. Старицької-Черняхівської, Л.-Цегельського 

і инших. 
Містить белетристику оріґінальну й переклади—повісти, 
.оповідання, драми, поезії, статі з української історії, лі¬ 
тератури, суспіл' н*ої економїї й инших областей знання; 
огляди літератури, суспільно-політичного житя; критику 

й біблїоґрафію. 
'Завідує Київським виданнєм 0. Олесь. 

Редакція і головна контора: Київ, В. ІНдвсиіьна, 36. кв.8. 
Контора Львівська, вул. Супіні ького&ч. 21. 

(ЬетЬе д, Зиріпвкі-зіг. 21, Апгеідег Іііг Ьііегаіиг ипсі 
^ізвепаспаЙ). 

Передплата для Росії: на рік 8 р., за пів року 4 р. 50 к. 
З огляду • на тяжкі матеріяльні обставини нинішнього 
українського житя передплата на „Лїтературно^ауковий 
Вістник" в 1914 р. для незаможних учнів, студентів, сель-
ських учителів і учительок, низших служащих, робітників 
і селян знижена на 6 рублів (коли /вони передплачують 

журнал просто з контори). 
йому трудно відразу, нехай присилає на перше число нож-
нього місяця по* 1 р. поки збереться нова передплата,.а 

журнал посилатиметь ся.зараз. 
Книгарням і всяким посередникам від передплати 5"/0, 

коли вона повна (8 руб) і виплачуєть ся відразу. 
'Кбйялвкти журналу за попередні роки продають ся пб 8 р. 

На зміну адреси треба висилати ЗО коп. 
Ц і н а к н и ж и и о с \ \ б н о 90 к. 

Видавець Л. Старицька-Черняхівська. 
Редактор О. Лисенко. 



^ЪЯ\ JH| f\ газета політична, економична і літературна. 
• ^ " [ Ц ^ " Виходить що-дня окрім понеділків. 

Рік восьмий. 
Приймається передплата на 1914-й рік. 

На р і к - 6 р., на півроку—3 р. 25 к., на 3 міс.—1 р. 75 к., 
на 2 міс.—1 р. 25 к., на 1 місі—€5 х. 

Ціна окремого № 3 коп. 
А д р е с а р е д а к ц і ї — к о н т о р и : 

У Еиїві, Велика Підва-іьна вулиця, д 6. 
Телефон редакції 11-58. 

„ДОБРА НОВИНА" 
просвітно-наукова та суспільна часопись для працюючого 

люду, з образками, виходить у Львові, що два тижні. 
»ДОБРА НОВИНА' призначена для широких народних 
мас. Подає в найприступнїйшій формі статі просвітні, 
популярно-наукові, суспільні і господарські, вістки з бі-
жучого політичного житя, важнійші події з цілого сьвіта, 
поради і поучен я, образки, цовістки, оповідання, вірші і т. и. 

.ДОБРА НОВИНА" коштує на Цілий рік: 
в Австрії 4 корони. 
„ Німеччині 5 корон. 
„ Росії З рублі. 
„ Америці і в Канаді . 1 доляра і 50 центів. 

Кождий передплатний „ДОБРОЇ НОВИНИ" дістає, крім Газети 
Календар на 1914 р. 

Число на оказ посилаєть ся даром. 

Гроші і письма для .ДОБРОЇ НОВИНИ" посилайте на 
таку адресу: 

„Добра Новина", у Львові, улиця Сншкиського ч. 25. 
(Lemberg, Австрія). 

Ілюстрована Україна 
ІЛЮСТРОВАНА УКРАЇНА одинокий ілюстрований жур¬ 
нал українських .родин, посвячений літературі, критиці, 
малярству, архітектурі, плястицї, народній штуці, теа¬ 
тральним справам, музиці, українській минувшині, етно-
І'рафії і "фізичному вихованю.—Містить також описи подо-
рожий. житепнси, спомини, огляди українського житя і т. д. 

ІЛЮСТРОВАНА УКРАЇНА ведена на взір великих ілю-
стррванйх журналів Европи, здобула собі по періьім році 
свого істновання велике признане серед нашого народу. 
ІЛЮСТРОВАНА УКРАЇНА виходить два рази на місяць 
великими зошитами. Передплата в Галичині виносить 
річно' 8 к., піврічно 4 к., в Німеччині 10 мар., в Канаді 
і Америці 3 доляри. Передплату принимав ся тільки річну 

і піврічну. 
Даром бібліотека ІЛЮСТРОВАНОЇ УКРАЇНИ. 

В 1914 році приступаємо до постійного видаваня бібліо¬ 
теки ІЛЮСТРОВАНОЇ УКРАЇНИ. Вийде в тім році 4 
томи бібліотеки (2 повісти, 1 наукова розвідка і 1 вели¬ 

кий альбом українського Львова). 

Всі передплатники ІЛЮСТРОВАНОЇ УКРАЇНИ дістануть 
виданя бібліотеки даром. 

Адреса видавництва у Львові: ІЛЮСТРОВАНА УКРАЇНА. Львів, 
^ и * ул. Русьиа ч. 18. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ НА 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„Украинская Жизнь" 
(Третій годъ издания). 

,,УКРАИНСКАЯ ЖИЗНЬ" въ 1914 году будетъ выполнять 
тъ же задачи, какія выполнялись ею до сихъ поръ. 

Программа журнала: Руководящая статьи по націо-
кальнымъ вопросамъ. — Обзоръ собьітій текущей жизни 
на Украйні.—Сужденіе печати, преимущественно русской 
и польской, объ украинскомъ вопрос*.—Письма изъ рос-
сійской Украины и изъ Галиціи.— Критическія статьи 
и литературныя обозр-ьнія; библіографія. — Украинское 
искусство. — Мемуары и статьи по исторіи украинскаго 
возрожденія.—Разныя извьстія и замітки.—Ответы ре¬ 
дакцій на вопросы читателей, относящееся къ программ* 

журнала.' 

ВЪ „УКРАИНСКОЙ ЖИЗНИ" ПРИНИИАЮТЪ УЧАСТІЕ 
СЛЪДУЮЩШ ЛИЦА: 

С. П. Балабуха, проф. И. А. Бодуэн-де-Куртенэ, И. А. Бочков-
скій, И. К. Брусиловскій, С. А. БуДа, 0. Бълоусенко, И. А. Бв-
лоусовъ, И. Ф. БіляшевснІЙ, Leon Wasllewskl, прив.-доц. Н. П. 
Василенко, Аи. Василько, В. В. Водовозові, М. Вознякъ, проф. 
Ф. К. Волковъ, Гр. Гетьманецъ, С. Е. Голицинская, прив.-доц. 
A. С. Грушевскій, проф. М. С. Грушевскій, М. Данько, Д-ръ 
Н. М. Дикій, Дм. Донцовъ, В. Дорошенко, Д. Дорошенко, С. А. 
Ефремовъ, В. Е. Жаботикскій, Л. Н. Жебукёвъ, Л. Жигмайло, 
М. Зализнякъ, И. В. Ивановъ (Джонсонъ), Б. А. Кистяковскій, 
прив.-доц. И. А. Кистяковскій, проф. О. Ę. Коршъ, В. П. Ко¬ 
шевой, проф. А. Е. КрымскШ, К. Ладыженко, И. В. Лебедин-
скій, М. Ф. Левициій, Н. В. Левитскій, Ор. Ловицкій, В. Ли-
пинскій, М. Лозинскій, А. В. Луначарсній, проф. И. В. Лучиц-
кій, Д. Марковичъ, Ф. П. Матушевскій. С. П. Мельгуновъ, Н. Б. 
Миркинъ, А. Міхура, Мих. Могилянскій, В. П. Науменко. А. П. 
Новітній, К. М. Оберучевъ, В. П. ОбнинскІЙ, дсп. австр. парл. 
д-ръ ОлясницкіИ, И. А. Панкевичъ, С. В. Петлюра, прив.-доц. 
B. Пичета, С. Подолянмнъ, П. Понятенко, Н. Порись, С. В. 
РКЛИЦКІЙ, С. Ф. Русова, проф. А. А. Русовъ, В. В. Садовскій, 
А. 6. Саликовскій, Д, Снромаха, М. А. Слаеинскій, П. Сму-
токъ, В. Степовий, Н. Стасюкъ, И. Я. СтеллецкіЙ, И. М. Сте-
шенно, преф. Н. Ф. Сумцовъ, С. О. Сірополко, Н. Г. Филян-
СКІП, И. М. Хоткевичъ, С. Чепига, С. Черкасенко, П. И. Чн-
жевскій. проф. М. П. Чубинскій, С. П. Шелухинъ, д-ръ М. Е. 

Шмигельскій, Л. А. Яновская, А. И. Ярошевимъ. 

УСЛ0ВІЯ ПОДПИСКИ 
с ъ д о с т а в к о й и п е р е с ы л к о й : 

Въ Россіи: на годъ—6 р., на 6 м і с — 3 р., на 3. мъе.— 
1 р. 50 к., на 2 Mtc—1 р. 10 к., на 1 мЪс—60 к. 

За границю: на годъ—8 р., на 6 мъс.—4 р., на 3 мъс.— 
2 р., на 2 м%с.—1 р. 50 к., на 1 мъс.—75 к. 

Для народныхъ учителей, сельскаго духовенства, млад-
шаго земскаго медицинскаго персонала, а также для уча¬ 
щихся, рабочихъ и крестьянъ допускается, при непосред-
ственномъ обращены въ редакцію, ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА: на 
годъ—5 р.. на 6 м*с.—2 р. 50 к., на 3 мъс.—1 р. 25 к. 

съ доставкою и переоылкою. 

За перемъну адреса взимается 30 к., причемъ необходима 
присылка стараго адреса. 

Цъна отдъльнаго номера въ книжныхъ магазинахъ 60 к. 

ПОДПИСКА НА 1014 ГОДЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

Подписка принимается въ конторъ „УКРАИНСКОЙ ЖИЗНИ" 
Москва, Б. Дмитровка, 14.—Телеф. № 3.4448: 



О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
на ежемесячный иллюстрированный популярно-научный 

журналъ 

„ М Ш И Т Ь МАГНЕТИЗМА" 
Журналъ „В-Ьстникъ Магнетизма" по своему изложен і ю бу-
детъ доступенъ для пониманія всъхъ; благодаря полной 
независимости его идей, онъ будетъ представлять широ¬ 
кую свободную кафедру, гдъ будутъ высказываться разно¬ 

образный взгляды. 
Журналъ будетъ предлагать анкеты по нъкоторымъ спор-
нымъ вопросамъ психологіи и излагать мн-Ьнія самыхъ 
вл!ятельныхъ ученыхъ всего міра. Его сотрудниками бу¬ 
дутъ преимущественно состоять ученые, врачи, психологи 

и люди, компетентные въ этихъ вопросахъ. 
Пробный номеръ высылается за 5 семикоп. марки; 

Подписная цъна на годъ—4 р., на '/* года—2 р. 50 к. 
А д р е с ъ р е д а к ц і й : 

Кіевь, Рейтарская ул., № 20, кв. 14. Телефонъ № 15—82. 

Редакторъ-Издатель 3. С. ВИСОКІЙ. 

I / I I U Г I I иэд- С- А< К03Л0ВСКАГ0 для самообученія: 
• Н И I И Ръш. и подр. объясн. 2—10-ю спос. всъхъ 
1% I I I I I I I арием, ал г., геом., триг. и аналитич. зад. 
сборниковъ: 1) Верещагина; 2) Малинина и Бур.; 3) Голь-
денберга; 4) Евтушевскаго ч.ч. 1 и II; 5) Арбузова, Ми-
ниныхъ и Назарова; 6) Шапошникова и Валыдова; 7) Ки¬ 
селева; 8) Сорокина; 9) Рыбкина; 10) Кліоновскаго; 11) 
Минина; 12) Вулиха; 13) Давидова; 14) Бычкова; 15) Сте¬ 
блова; 16) Злотчанскаго; 17) Воинова; 18) Горячева; 19) 
Сборникъ съ ръш. 200 арием. эадачъ - темъ зрелости 
всъхъ учебн. округовъ, ц. 80 к.; 20) Какъ научиться ръ-
шать арием. задачи, ц. 80 к.; 21) Пен1онжкевичъ. Сбор¬ 
никъ зад. по физикъ, двъ части, ц. 1.70 к.; 22) его же. 
Основанія анализа безконечно малыхъ, ц. 1 р.; 23) Способъ 
нахожденія арием. ръш. зад., цъна 10 к.; 24) Сборникъ 
съ рЪш. 150 зад. для конкурс, цъна 20 к.; 25) Двъ тео¬ 
ремы Гюльдена на вращеніе, цъна 10 к.; 26) Сборникъ 
35 разраб. темъ цо рус. яз., ц. 40 к.; 27) Сборн. 63 отвлеч. 
темъ по рус. яз., ц. 50 к; 28) Сборникъ 80 темъ съ подроб. 
планами, ц. 70 к.; 29) Сб. 40 темъ съ подроб. план., ц. 60 к. 
и др. Скидка 20% при Вашей перес. Подроби, объявл. 
съ образц. ръш. зад. высылаю безплатно. Выписивать 
исключит, по адресу: Бгьлая-Церковь, Еісвской губ. 

С. А. КОЗЛОВСКОМУ. 
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