
До наших читачів. 

в короні народа-велетня багато камнів-самоцвітів... 
Сяють вони, виблискують, скрашують життя національне, 

українське. Осьде мова народня, жива, муэична, незмірно 
багата формами. Ось вдача національна—цей дорогоцінний 
скарб народній, одмінний, самобутній... Але найясніший, 
найкоштовніший діямант-самоцвіт—це хист мистецький, нахил 
до співу, -до музики, до художніх утворів думки і. фантазії. Як 
сонце в космосі світовому, так сяє цей камінець мистецький 
у "скарбниці народній, українській!.. 

У зеленім гаю, коло скелі-гори так джерело на світ пробивається... Тарно тут 
m весні! Радіє, роспуковується рослина навкруги, напувається тієї*цілючої води і 
тюдина, і всяка жива твірь. А пролине тепло, опаде жовтий лист, придавить 
юроз,—і тоді джерело не спиняється. Воно кригу пробиває, природу-матір оживляє 
( лихом-холодом змагається. 

У народнім житті, що як хвиля бурлить, тим джерелом святим є мистецтво. 
В ііісні, в музиці, в художніх образах визначається творчість душі народньої. 

Іокоління нації дбають невтомно про цю' скарбницю. В щасливу добу несуть сюди 
юни свої радощі, свої поетичнї утвори, од повного в-щерть серця. І ті перли творчої 
іумки хороше, радісно сяють, як веселка гарного весняного дня. А в скрутний час 
киття, як мороз цвіт поб'є, у свою скарбницю народ ховає свої таємні мрії й по-
іуття. Тоді творчість національна така тужлива, як зойк чайки-матері по рідних 
іітках, як сумна українська степова пісня, що переливається по рідних просторах 
тільки й одгоміну їй, що луна од козацьких могил та по тирсах шелест гармонійний 

Просліджувати всю ріжноманітність творчости національної—це приваблива 
іраця. Це й необхідна річ для нашого самопізнання: як частина властивої нам 
сультури, нашого національного „я", творчість народня заслуговує найбільшої уваги, 
ІЄ меншої за инші галузі' громадського життя. 



Наш . місячник „Сяйво" присвячено мистецтву українському, національному. 
В-щерть повна наша стародавня скарбниця самоцвітів поезії, музики, умілости. 
Давно вже є потреба ближче використати цей скарб, показати його в люде, щоб 
і свої, що-денним клопотом захоплені, мали естетичне задоволення, та й чужі люде 
про нас знали, які ми єсть багаті. 

Але-ж цю потребу не легко задовольнити. У всіх инших, передовіших народів 
є свої часописи, присвячені рідному мистецтву. І там утвори народнього хисту не 
одніх тільки фаховиків цікавлять, а вони—як промінь сонця—всім належать, всі од 
них .мають втіху та естетичну розвагу. Такого часопису і нам треба. Його ми хочемо 
спільними силами утворити. До цього творчого заходу ми закликаємо всіх працьов-
ників на ниві рідного мистецтва, всіх прихильників нашого одродження. З малими 
силами беремося до великого діла. Без помочі, без поради, без щирої прихильності 
ледві .чи зможемо ми бездоганно і повно своє діло зробити. Бо—кажемо—велике 
воно, як уся наша культура, як проміння сонця, як джерело кришталевої, цілючої 
води... 

Не підемо традиційним шляхом і не будемо виясняти наше credo, наші погляди 
на справу, до якої беремося. Не на словах бо, а на ділі хочемо свого досягати. 
Без обіцянок, а з надією, що зустрінемо приязну, товариську прихильність у наших 
читачів ми стаємо до своєї роботи... 

РЕДАКЦІЯ. 



МИКОЛА ВОРОНИЙ. 

З ціклу „AD ASTRA". 
„Дві річи сповнюють душу вічно 

новим і вічно зростаючим подивом і 
побожністю: се—зоряне небо наді 
мною і моральний закон в мені". 

Кант. 

І. В сяйві мрій. 
Ворооїсі сили 
Життя земного 

Не загасили сяйва мрій, 
Не загасили 
Чуття святого 

В душі закоханій моїй. 

Живу і мрію... 
Але нікому 

Я сяйва мрій тих не несу. 
В душі лелію, 
В собі самому. 

Блакитно-чисту їх красу. 

Чуття глибокі 
І сни рооїсеві 

Я повідаю тільки вам, 
Зірки високі 
І кришталеві, 

Коли я з вами сам-на-сам. 

Яка величність 
І неосяжність— 

Ся безліч зоряних світів! 
А тут—безличність, 
А тут—продаоїсність 

Людей, двоногих плазунів... 

До вас, пречисті, 
До вас, прекрасні, 

Далекі зорі, лину я. 
Шлю вам сріблисті, 
Прозоро-ясні 

Свої думки і почуття! 

II. Вега. 
Сніоісно-біла, проміниста 
Вега—сімвол чистоти, 
Меоіси чистими пречиста 
Провідниця до мети, 

До прекрасних, ідеальних 
• Духа творчого скарбниць, 
Недосяжносте^ астральних 
І одвічних таємниць! 

Дух закутий лине з тіла 
В лоно матернє стихій... 
Се вона, красуня біла, 
Сяє Вега в. колі мрій. 

Се вона, моя зірниця, 
Вега—сімвол чистоти, 
Оніоюно-біла провідниця 
До найвисшої мети. 

III. Плеяди, 
(Волосооїсмр.) 

Рондо. 
Сім самоцвітів зоряного грона 
В безмежному, величному просторі, 

В іскристім морі! 
їх появили Атлас і Плеона... 
Дочки богів оті красунг-зорг: 
Електра і Тагета, і Стеропа, 
І Майя, г Целена, і Меропа 

І Альціона,— 
Сім самоцвітів зоряного грона! 
Сі передвістниці нового року, 
Зьявляючись, як золота корона, 
Єднають з нами давнину глибоку... 
Сім самоцвітів зоряного грона! 



Жайворонок. *) 
МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ. 

Вився жайворонок, вився 
Над полями, 
Розважав людськую тугу 
Він піснями. 

Вився жайворонок в небі, 
У блакиті, 
Сонця золотом горячим 
Оповитий. 

Вився з вільними піснями 
Над полями— 
Вився жайворонок, вився 
Над женцями. 

Було важко працювати, 
Піт котився... 
Та що з того? Но над нами 
Той спів лився! 

Той спів вільний і небесний 
Спів блакиті... . 
Вився жайворонок, сонцем 
Оповитий! 

Звгдкіля-оїс взялась та куля, 
Що убила 
Любу пташку, гцо всі люди 
Так любили? 

Звідкіля взялась та куля 
Громовая, 
І де ділась, срібна пісня— 
Хто це знає? 

На землі лежить недвиоісно 
Пташка вбита, 
Сонцем слави і любови 
Оповита!.. 

*) Пісню „Вився, жайворонок" присвятив я Миколі Лисенкові живому й бадьорому. Тепер пам'яти 
присвятив цю пісню. 

В. О'КОННОР-ВІЛШСЬКА. 

Спогади про М. В. Лисенка. 
1QAO—1Q19 п 

за собою почуття спустошення і роспаду. 
Мов-би сонце зайшло за обрій і після дов¬ 
гого ясного дня насунулась мовчазна темря¬ 
ва: спинились веселий рух, напружена праця. 
З таким чуттям лишилася Україна по смерти 
M. В. Лисенка. І як у ясний день, поки сві¬ 
тить сонце, здається, що так тому й бути 

іез краю і забуваєш навіть про його живучу 
грисутність, так і за довге, необхідне для 
іас життя М. В. Лисенка, само собою покла-
;алося, що майже у кожне українське діло 
увіходив він, як творець, як робітник, як 
їатхненний, або як душа того діла. Так звик¬ 
ни і тепер почуваємо сумну порожнечу. 



але остільки-ж був він громадським діячем і 
сама музика його стільки-ж послужила мис¬ 
тецтву, як і національному відродженню Ук¬ 
раїни. 

Родився М. В. Лисенко на Полтавщині, 
в с. Гриньках, Кременч. пов., у маленькому 
мазаному флигельочку, що стояв у пансько¬ 
му дворі, діда його по матері, М. П. Болюбаша. 

Село Гриньки скупчилося на рівному, 
непривабному степу, місті з солончакуватою 
землею, без річки, без ставка. Панський двір 
стояв далеко осторонь від села і навіть сад 
був невеликий і не пишний. Там прожив М. 
В. перші роки свого дитинства. 

У привітних старосвітських хатах Бо-
любапгівського дому, починаючи од бабуні, 
батька і матері і кінчаючи дворовою челядью, 
усі пестили і мазали укохану дитину на пе¬ 
ребій. Не диво, що при своєму жвавому тем¬ 
пераменті, хлопчик скоро почав виявляти на¬ 
хил до капризів. Коли було бабуня зріче на¬ 
решті маленькому Миколі в якомусь неро¬ 
зумному вимаганні, він з плачем вибігає на 
ґанок, падає додолу і капризуючи котиться 
боком по двору до самого флигеля. Пізнійше, 
коли одкинулись капризи, лишилася назав¬ 
жди тільки гаряча спалахливість. 

З затишного села маленького М. В. пе¬ 
ревезли у велике містечко Крилов над Дніп¬ 
ром, де служив тоді у кирасирському полку, 
батько його Виталій Романович. 

Часи молодого віку М. В. Лисенка про¬ 
минули то у Київі і Харькові зімою, де він 
проходив курс класичної гімназії/ то літом і 
святками у містах, близьких до Гриньок: у 
Жовнині, Галицькому, Клищенцях, гарних .се¬ 
лах по-над Сулою, у Миколаївці і Лебехівці, 
таких же степових кутках, як і Гриньки. 

Трудно урахувати ті умови, з яких скла¬ 
дається та, чи инша індівідуальність. Ті 
самі обставини ріжно впливають на ріжні на¬ 
тури. Поруч з М. В. Лисенком зростали пан¬ 
ські синки, глухі до добра і таких була 
більша частина. 

М. В. родився з чулою душею. Скрізь у 
житті вірно вбачав він правду й красу і гли¬ 
боко переймався ними. Він ніколи не утворював. 
самою- головою своїх ідеалів, а органично був 
злитий з ними. Найвищою красою, відповід¬ 
ною до його натури—була музика; найбіль¬ 
шою любовью—рідний край. Щ два чуття 
злилися в єдине, нероздільне, могутнє. Лю¬ 
бов до рідного краю давала натхнення му¬ 
зиці; музика зароджувала в серцях кохання 
до свого рідного. 

Здатність до музики рано виявилася у 
М. В. і з п'яти літ, сидячи на високому 
стільчику, він почав брати уроки форте-



пьянної гри у своєї матері. Рано прокину¬ 
лась у ньому і творчість- На десятому році 
він склав перший дитячий твір, польку, у 
якій чується вже українська мелодія. Батько 
оддав надрукувати ту польку і зробив сину 
приємний подарунок у день його народження. 

Після довгого протягу часу, вже у 1864 р. 
М. В. Лисенко; разом з своїм нероздільним 
товаришем М. П. Старицьким, узялися скла¬ 
дати оперу під назвою „Гаркуша". Часто по¬ 
тім весело згадували 
вони, як у маєтку Ста-
рицького, Лебехівці, ' 
сидючи коло старого 
фортепьяна, на якому 
за негідністю виси¬ 
лали просушуватись 
пшеницю, і забуваючи 
усе на світі, складали 
вони один еффектний 
текст, друГИЙ шумливу 
музику. Але і ТуТ з 
неодмінним нахилом до 
українського. 

Тоді те, що можна 
було назвати Украї¬ 
ною по духу, лежало, 
як захований скарб у 
глибинах простонарод-
ніх мас. Скарб той 
тільки починали розво¬ 
рушувати піонери ук-

раінського відродження. М. В. Лисенко щиро 
пристав до їх роботи і наслідком ного праці 
з'явилося велике багатство народньої розроб¬ 
леної і власно утвореної музики. 

У 1868 р. видав він перший збірник чу¬ 
дових українських пісень, які непомітно хо¬ 

валися до того часу по хуторах та стопах 
невідомі для широких верств суспільства 
і з того часу один по одному почали ви¬ 
ходити його музичні твори. 

Скінчивши гімназію і університет по 
фізіко-математичному факультету, М. В. 
Лисенко женився на дальній родичці своїй, 
О. А. О'Коннор, і в осени 1868 p. поїхав 
у Лейпціг до кращої на той час консер¬ 
ваторії. 

Поруч з великим талантом М. В. з са¬ 
мого малку виявив і незвичайну здатність 
до праці. Гімназію скінчив він з медалью, 
в універсітеті учився добре і в консер¬ 
ваторії усім серцем припав до любої йому 
роботи. Він пише відтіля: „праці пеод-
ступної, обовьязкової стільки, що ледве о 
півночі уриваю хвилинку написати". 

По скінченню лейпцігської консервато¬ 
рії М. В. Лисенко одержав діплом на звання 
вільного художника і такі відозви профессо-
рів, записані в консерваторському архпві: 

1) Herr Lissenko zeigte sich in den Com-



Positionen stets von sehr vorteilhafter Seite; 
ieh helte denselben für ausserordent lieh be¬ 
gabt.—Dr. Oscar Paul. 

(п. Лисенко виявляв 
себе в композіціях завжде з 
найкращого боку. Я вважаю 
його надзвичайно здатним.— 
Др. Оскар Пауль). 

2) Bin in jeder Bezie¬ 
hung vorzüglicher Schüler— 
E. P. Richter. (З усіх по¬ 
глядів виборний учень.— 
Е. Ф. Ріхтер). 

3) Herr Lissenko hat 
bei seinem musterhaften 
Pleiss und seinem schönen 
Talente im Klavierspiel glän¬ 
zende Forts—chritte gemacht 
u. s. \v.—F. Wenzel. 

(п. Лисенко при своїй 
зразковій працьовитости і 
прекрасному хисту зробив 
блискучі успіхи у форте-
пьяній грі і т. и.—Ф. Вен-
цель). 

4) Herr Lissenko ist stets ein musterhaft 
fleissiger Schüler gewesen, der sich eine sehr 
bedeutende Technik erworben, desgleichen gu-
'tes Verständris sowohl klassischer als mo¬ 
derner Compositionen.—Carl Reinecke. 

(п. Лисенко був завжде щиропильную-
чий учень, який здобув собі високу техніку, 

а також вірне розуміння як клясичних, так 
і сучасних композіторів). 

За два тижні до одержання діплому, М. 

В. пише своїм рідним: ,,„.де-то прикеде мені 
доля прикласти цю діяльність? Коли й на 
чужині, то не для чужого; а завжде для 
свого рідного". З цім девізом вийшов він на 
рідну ниву і працював з ним усе своє життя. 

Про музику М. В. Лисенка своєчасно 
висловляться, як і висловлювалися уже знав¬ 

ці, музичні крітики. Але вони не 
можуть ще сказати свого остан¬ 
нього слова, бо багато річей і 
між ними найкраща опера М. В., 
„Тарас Бульба", досі з ріжних 
причин не виставлені були на 
сцені і тепер лише виходять з 
ДРУКУ- Ми-ж скажемо тут тільки 
про значіння музики Лисенка 
для відродження і слави рідно¬ 
го краю. 

• М. В. Лисенко видав 4 р.бір-
.ника українських ггіееиь. Вони 
співалися у його хорових кон¬ 
цертах майже по усіх імродах 
України і захоплювали слухачів 
близькою до їх серця красою. 
Пізнійше, у 1875 р. пробуваючи 
у Петербурзі, М. В. діріжірував 



хором українських пісень у Соляному го¬ 
родку на публічних народніх лекціях. Ці • 
номери концерту робили фурор, особливо 

.тріо з хором „Ой пущу я кониченька" (з від¬ 
повідною картиною на екрані). 

На українську ігісьнго звернули увагу і 
оцінували її, не знойомі з нею до того ро¬ 
сійські композітори. 

Зібрані Лисенком пісні перекинулись і 
за кордон, в Галичину і там послужили від¬ 
родженню національної музики. На похороні 
Лисенка делегат од Галичини, п. Ніжанків-
ський, у промові своїй виявив, яке велике 
придбання одержала Галичина з появою ук¬ 
раїнських пісень Лисенка. 

У 1875 p. y Петербурзі на упорядже¬ 
ному Шевченківському вечорі, майже усі но¬ 
мери музики і співу були М. В. Лисенка. 
Він сміючись говорив про себе: „як те зілля: 
де не посій, там і уродиться". 

Своєю музикою Лисенко ще ширше по-
пулярізував Шевченка не тільки середь ук¬ 
раїнського і російського народу, а навіть за 
кордоном, бо пісня глибше проникає у масси, 
ніж саме слово. 

Кантата Лисенка на слова Шевченка 
„Бьють порогд" з великим успіхом виконува¬ 
лась у Чікаго, а остатніми часами багато ро¬ 
мансів Лисенка співав у Стокгольмі і пнших 
європейських городах відомий співець Мен-
цінський. 

У 1873 р. написана перша українська 
опера на текст М. П. Старицысого по Го¬ 
голю „Різдвяна ніч". Це була епоха в істо¬ 
рії української музики, Поява першої ук¬ 
раїнської опери, такої талановитої, повної бо-
гатої мелодії, цілком орігінальної, високо під¬ 
несло у гору відношення до української му¬ 
зики, а з тим разом і взагалі до українсько¬ 
го мистецтва. За „Різдвяною нічью" вийшли 
на світ цілий ряд оперет і так званих музич¬ 
них картин, здебільшого на текст M. II. Ста-
рицького, з яким весь час тісно звязаііа була 
творчість М. В. Лисенка, а також на слова-
Дніпрової Чайки і Старицької-Черняхівськоі. 
(Тарас Бульба, Утоплена, Чорноморці, Остан¬ 
ня ніч, Чарівний сон, Коза-дереза, пан 
Коцький, Зіма і весна, Сафо, Nocturne» ^. 
Остання одноактова опера, яку писав М. Ь. 
на мій текст „Літньої ночі" не скінчена на 
чверть частини. Це була праця, на якій спи¬ 
нилася його рука. 

Сафо поема Старицької-Черняхівської 
з музикою Лисенка в старо-грецьких ладах. 
М. В. хотів зробити з неї двухактову оперу 
і просив Черняхівську дати йому відповідне 
лібретто. Вона написала 1-й акт, і до нього 
мається музика Лисенка. Другого акту п. Ч. 
не написала і опера лишилася не скінченою. 
Так саме вийшло і з „Останньою нічью" Ста-
рицького. Вона лишилася драмою з музич¬ 
ними номерами Лисенка. .. 

M. В. Лисенко завжде охоче писав для 
дітей. Він любив дітей і вважав неодмінний 
виховання на своїй мові, серед рідних для-
душі вражінь: Так саме велику вартість на¬ 
давав він свідомій українській матері. 

*) Цей твір був скінчений-аа кілька день пе¬ 
ред смертью і тим придбав собі назву „Лебединої 
пісні". 



Для дітей написав M. В. танки, веснянки 
і опери доступні для дитячого виконання 
„Коза-дереза" і „Пан Коцький". Крім пере-
численого, велика сила річей для фортепья-
на, де кілька для скрипки і безліч для співу 
на слова відомих наших поетів: О. Пчілки, 
Самійленка, Лесі Українки і Олеся, котрого 
М. В. високо цінував яко поета і з великим 
натхненням писав музику до його поезії. З 
підтримом музики Лисенка пишно росцвів і 
театр український, який перші часи свого 
істнування, коли майже виключно ставилися 
п'єси історичні і з селянського життя, необ¬ 
хідно містив в собі співочий елемент. 

На протязі усього свого життя М. В. 
Лисенко вів педагогічну музичну діяльність. 
Крім приватних уроків мав він посаду- ін¬ 
спектора музики у дівочому інстітуті і на¬ 
решті працював у своїй власній школі. Ця 
діяльність у заснованій їм школі, де малося 
кілько відділів музики, співу і драми, заби¬ 
рала багато часу і сил, але була найбільш 
дорога його серцю, бо давала простір його 
ініціативі. У школі єдналися до праці його 
родина і близькі йому люде; це була мов 
друга сім'я. 

Невелику решту вільного часу по за 
працею у школі і музичною творчістю М. В. 
поділяв між громадськими зібраннями, своею 
родиною і близькими людьми за спільними 
справами, музикою і веселою розмовою. М. В. 

прожив свій вік з непохитною вірою в Бога 
і лишив нам такі прекрасні церковпі твори 

як: „Камо пойду от ліца твоего, Господі", хе¬ 
рувимську і инші. Багато любові містив в 
свойому серці М. В. Лисенко, багато і суму 

зазнав він від неї. Він ніжно любив 
своїх рідних, жінку, дітей, друзів^ 
любив музику, любив Україну, рідні 
сеііа й хуторі і все життя не забував 
їх*). Одного разу вертаючись з Пол¬ 
тавщини, він повикідав з свого че¬ 
модану усі речи і до верху набив 
його любим йому зіллям: мнятою/ка-
нупиром, пижмою і загорнутою у па¬ 
пірець рідною землею, що-б покладено 
йому було на труну. За хворобою 
дочки, навіть не дуже сер'йозною, од-

*) На передодні своєї смерти у те¬ 
атрі Садовського, М. В. зайшов за куліси і 
на сцену і приємно здивувався побачивши 
на сцені ґанок з білими колонами, якій мав¬ 
ся у рідному йому панському домі у Ми¬ 
колаївці. Він підвівся на східці, постояв 
там і вертаючись назад з великою ніжні-
стью сказав: „от я побував у хуторі". 



мовився він од цікавої для 
нього і корисної подорожі за 
кордон, коли його запрохано 
було у концертне турне з хо¬ 
ром до Відня, Парижу і т. д. 

У 1876 p., одповідаючи на 
листа, пише він до рідних, що 
причиною його незрозумілої 
для усіх журьби остатнім лі¬ 
том, були тяжкі для нього 
заборони на українське слово, 
пісню, закриття географичного 
товариства і т. и. 

Перед самою смертю М. 
В. доведося зазнати іще одне 
Дуже болюче вражіння, за¬ 
криття київського українсько¬ 
го клубу. 

Одною з найбільших тур¬ 
бот його була думка, що нема 
кому після його смерти про¬ 
вадити .працю в покладенному 
їм напрямку української му-

. зики. 
Дай Боже, ІДО-6 3Haf-

шлися наступники Лисенка (з 
перших син його, талановитий 
до композіторства і ухвалений 
батьком), достойні .занять це 

; почесне місце і вволили-б тим 
волю нашого. славетнього не¬ 
біжчика. 



ЛЮДМИЛА СТАРИЦЬКА-ЧЕРНЯХІВСЬКА. 

Nocturno.*) 
Кімната, гарно прибрана вітальня, багато 

антікварних річей. Праворуч од глядача ро-
скішна статуя вакханки, на голові виноград, 
в руці чаша, обвита виноградом. Статуя стара, 
до половини завйнена в якусь драпіровку. 
Ліворуч розчинений рояль, в глибині сцени 
три великих портрети: посередині стара пані, 
ліворуч красень-офицер (мундір 1812 року), 
праворуч—панна з трояндою в руці. Портрети 
затягнено сірою кисіею, так що вони видають 
старими, збляклими; рами на портретах, ко¬ 
лись золоті, тепер зовсім почорніли. 

Ява І. 
Слуоіснщя сонна, гасить світло, замішає вікна. 
Слуоіснщя. Ну, слава Богу, полягали... 

(проза). Та й пізно... спати вже... а! (по¬ 
зіхав) час. 

Он поробили що із зали, 
Послати б прибирати вас, 
То не смітили б так без краю, 
А все прибрати тра „до чаю" (пе-

редражнюв). 
Лягай вночі, вставай до світа 
І так мороч дівочі літа! 

Та й наставу! І не до речі! 
Чорт зна що роблять ці пани! 
Якісь малюнки он старечі 
Попричелляли до стіни. 
Ще й обтирай це чортовіння 
Та це облупленне каміння,— 
Голісеньке, немов на сміх, 
Що й глянути, ій Богу, гріх! 

А чи не краще б і зробили, 
Пішли-б в неділю на товчок, 
В блескучих рямцях накупили-б 
Рожевих, ловкіх панночок, 
Чи, як дарує мій дружочок, 
„Послєдній нонешній деньочок", 
Або „Купальщиця з води". 
О то малюнки,—хоч куди! 

А ці" кумедні поторочі, 
Кому здались вони й на що? 
Повитріщали як он очі— 

Старе, негідне ка-зна-що! 
Хоч-би вже рами ці дубові 
Та порубать дали на дрова, 
Самі-ж обдерти малюнки 
Порізати на ганчиркй. 

(Виходить. Гасить світло. В хаті лехкгій 
присмерк. Одсяйво з вулиці). 

Музика. Починається легесенька мелодія цвір¬ 
куна, котра згодом переходить в solo. 

Цвіркун. Дінь-дінь... дінь-дінь... дінь-дінь... 
Лягла навколо тінь... 
Цвірінь, цвірінь, цвірінь, 
Ти працю всю покинь 

Летять всі смутки пріч, 
Надходить тиха ніч. 

О, прилинь, моя кохана! 
Цілий день нудився я 
І чекав тебе, жадана, 
Чарівниченько'моя! 

Вдень в цім шарварку буденнім 
Ти ввижалася мені, 
І в куточку моїм темнім 
Я вкладав тобі лісні! 

Скрипка грає, скрипка плаче, 
Л'еться пісенька палка, 
Чом-же я тебе не бачу, 
Де ти люба, дорога?! 

Цвіркунка. Серце стука, серце б'ється'. 
Чую голос дорогий... 
Морем щастя в серце л'ється 
Тут я, тут коханий мій! 

Під розмови ті нудниї 
У байдужому гурті, 
Я плела рожеві мрії 
І надії золоті. 

Скрізь твої вбачала очі 
Скрізь вчувала голос твій, 
І чекала тільки ночі," ' 
Щоб побачити мерщій! 

Дует. Ніч солодка, ніч таємна, 
Огортає цілий світ... 

*) Лібретто до останнього твору опери-хвилинки М. В. Лисенка. 



І дзвенить вже тиша темна 
І пала кохання квіт. 

Смутки сплять, жалі спливають 
І мовчить турботи глас, 
Чари ночі оживають 
В мовчазний таємний час. 

Геть зникають дня омани, 
Розцвітає жар пісень... 
Гоїть ніч у серці рани; 
Що вчинив жорстокий день! 

Засни, засни, засни! 
Злітають тихі сни! 

Музша. Чутно ніби лехке зітхання... далеко 
грюкнули двері... ключ повернувся в замку... 
1 солодка тиша хвилями розливається над 
домом і топить всі згуки. Неначе широкі 
круги роспливаються на воді... плеснула хвиля 
об сонний берег і розлилася... Все замовка. 

Ява II. 
Сни. Чарівна музика. Нечутною ходою ввіхо¬ 
дять в хату сни, рожеві сни, золоті сни... 

.літшотье^,росплітаються. Складають ча-
ргвне коло і росходяться знову нечутною хо-

дою по всіх хатах. 
Ь в дванадцять годин. Раптом виноград на 
статуг вакханки займається червоним світом. 

Статуя одчиня очі і оживає. 
Ява III. 

Арія вакханки. А-а! А-а! 
П ю за життя, за втіху нашу! 
оа щастя п'ю, за сонця світ, 
І за кохання повну чашу 
Підношу я, йому, привіт... 

О, Астарто! Астарто! 
0» Астарто! Астарто! 
Хвала тобі! Тобі хвала! 

Скрізь твої панують чари, 
и лада скрізь буя твоя, 
£ се тобі кориться,—хмари, 
**ебо, моря і земля! 

А а̂! А-а! 

Синя хвиля з вітром грає, 
«ііанщть с р і б н і 6 e p e r H j 

^онце золотом палає 
Од пекучої жаги! 

А-а! А-а! 

Згасне-ж сонце в синім морі, 
Спустить ніч серпанок свій, 
Як засяють в небі зорі, 
Ти приходь, коханцю мій! 

А-а! А-а! 

0, прийди, прийди до мене, 
Мій коханцю дорогий! 
Серце стукає шалене 
Мов та хвиля в береги. 

Я стрункіш за пальму гожу, 
Я палькіша за самум, 
Все коханнєм переможу 
Всі думки, весь жаль, весь сум!! 

Б'є годину. Чутно легкий тріск. Кісея з пор¬ 
третів спадає і вони блжаать, як тільки що 

намальовані. 
Панночка с трояндою. Хто це сігіва? Чий 

чути голос? 
Ти звідкіля? 

Вакханка. З країв тепла... 
В той час, коли я ожила, 
Палало сонце в синім небі 

Неначе жар, 
І повний чар 
Був цілий світ... І грало море 
Вогнем палаючих скалок 

І на пісок 
На золотий котились хвилі 

І п'яніли 
Од їх принадливіх пісень 
Роскішна ніч... пекучий день! 

Панночка. А я... я все життя була сумна, 
Сиділа тихо край вікна 
І гаптувала сорочки, 
Прозорі лехкі мережки 
На тонкім білім полотні... 
Сумні співала я пісні... 
І легка голка золота 
Скрашала молоді літа! 
Його чекала я, його... 
Його, єдиного мого! 

А він!!.. 
Арієта. Наче сонечко - з очей 

Милий закотився, 
Квилить серденько, ачей, 
Він на вік простився? 
Мов билинонька в степу 
Гнуся я від жалю; 



Хто-ж розвіє цю журьбу,". 
Ясний мій кришталю? 

В'януть пишні квітонькі, 
Листя жовте лине, 
Л'ьються гірькі слізоньки 
Кожную хвилину. 

Де ти,, сонечко ясне, 
Кличу я без ліку,— 
Чи ж покинув ти мене, 
Чи забув на віки? 

Офіцер. О, ні! О, ні! Кохання сила 
Мене ізнову оживила 
І я живу, жийу, живу! 
І знов тебе,' тебе люблю. 
Тебе люблю, тебе єдину, 
Мою незрадливу дружину! 

(Виходить з рями). 
Лежав я сам, на полі січи 
І з ран моїх спливала кров, 
Вже смерть мені дивилась в вічі, 
А в серці ще жила любов! 

В грудях страшна чорніла рана 
І ворон крякав в вишині, 
Але й в,ту мить, моя кохана, 
Й в ту мить ввижалась ти мені! 

Мороз зкував безвладне тіло, 
Погаснув світ в моїх очах, 
Останній зойк!.. І заніміло 
Коханне ймення на вустах. 

Але тепер, тепера знову 
Твою я чую любу мову! 

О, раю мій! 
Дует. Сонце в твоїх лиш очах, 

В серці твоєму життя, 
Б'ється й тріпоче в грудях 
Чисте й святе почуття! 

Б'ється й тріпоче в грудях 
Чисте й святе почуття! 

Не покидай-же мене, 
Друже, коханий ти мій! 
Зникло все тяжке й сумне 
В тихій хвилині святій, 

Зникло все тяжке й. сумне 
. В тихій хвилині святій! 

Старенька. пані виходить з рами портрета 
і сідає за рояль. Музична прелюдія. 

Панна. Що чую я? Які це згуки?.. 
Це він, той вальс... 

Що ми.тоді... в останній раз 
Ще танцювали... Які часи!! Які, згадки!.. 

Починається вальс, пертий тур сама музи¬ 
ка... Офіцер кланяється панні і запрошує її 
на вальс. Починається тріо.—\(віркун. цвір-

кунка і вакханка. 
Тр і о. Згуки далекії, згуки забути! 

Сумно у тиші нічній полились, 
Де-ж тії рученьки 
Лехкі й прозориї 
Що викликали їх 
Вперше колись? 

Пісня минулого 
Будить старе життя, 

Лине з знебулого 
Пал почуття. 

. Втіхи і радости 
З слізьми сплітаютьс,я 
Тіні минулого 
Знов прокидаються! 

Офіцер і Панночка, перестають танцювати-
спільний квінтет. Сіренька мишка вилазить 
з куточка, слухає і отирае сльози лапкою. 

Квінтет. Зникли зійшли ми 
У тишу довічнюю, 
Слід наш розмили вже 
Хвилі життя, 

Тільки бренить ще 
Як одзгук минулого 
Пісня далекая 
Сну забуття. 

В'ється й тріпоче 
У світі байдужому 
Пісня минулого, 
Мов сирота! 

Музичний фінал. Б'є чотирі години... Півень 
кукуріка. Вакханка застига, портрети уві 
ходять в рами і бліднуть. Входить заспана 
служниця, підійма портьєру, одчиня вікно — 
вривається червоний промінь дня. За вікном 
чути п'яну пісню,—вертається з гульні якась 
п'яна компанія: „Послєдній нонешній деньо 
чок«... Ранок. Сходить сонце. Гамір дня ' 

Заміраючі згуки сумного вальсу 
Слуоюниця бере ганчірку і злгстно ялозить 

по старих портретах. 
Завіса. 



ІВАН СТЕШЕНКО. 

З історії української драми 19-го вік> 
Однією з найважливіших і найтрудні-

ших форм поезії є драма. 
Вона розвилась по епосу та ліріці і в 

сполученням того і другого. Але це сполу¬ 
чення не є механічне, проста сумма, а вдає 
'з себе органічну злуку, що дає щось нового. 

Грецьке слово „драма" значить „дія", 
але ця дія особлива. Дія взагалі є трата енер¬ 
гії, життя, і в такому смислі вона є в кожній 
формі поезії. 

Дія в ліріці є життя почування; в епо¬ 
сі—різні пригоди, що про них оповіда ми¬ 
тець,—пригоди і внутрішні і внішні. 

В# драмі—про сьвіт внутрішний і вніш-
ний росповіда не автор, а самі дієві особи, 
але цього мало. 

В драмі показується історія напружіння 
волі, боротьба різних настроїв душі перед 
внішним вчинком, і останній є тільки на¬ 
слідком багатьох складних переживаннів. 

Так, убивство Гамлетом свого дядька є 
тільки наслідком великої душевної боротьби, 
що заповнює всю п'єсу. Самоосліплення царя 
Едіпа є наслідком такої ж внутрішньої бо¬ 
ротьби. 

Наслідком того ж самого є втеки Чаць-
кого в „Горі от ума", внішні вчинки і навіть 
смерть Бориса Годунова Пушкина і т. д. 

Елемент внутрішньої боротьби є ознака 
справжньої драми, і найбільший з драматур¬ 
гів сьвіта Шексігір, що був учителем не од¬ 
ного російського Пушкина,—в своїх творах 
показує найбільше внутрішньої боротьби «ге¬ 
роїв". • • 

Намелювання історії такої внутрішньої 
боротьби є річ вельми трудна і вимага ціл¬ 
ком спеціального талану, як це зовсім зро¬ 
зуміло з становища псіхології мистецької 
творчости. А різний псіхологічний та инший 
матеріал, спільний всім формам поезії, ще 
більш утрудня завдання митця і веде за со¬ 
бою багато -непорозуміннів. Драма складається 
з епосу та лірики, але в особливій їх пере¬ 
робці: для показання внутрішньої борні „ге¬ 
роя". На практиці ж трапляється,, що автор 
накидає цілу гору різних почувань, або рос-
каже цілий том подій, і вважа, що ним на¬ 
писано „драму". Що ще сплутує його та пуб¬ 

ліку? Внішия форма драми—діалог. Раз в 
творі є діалог, значить, ніби є драма. А не 
знають того, що в самих ті пічних творах епо¬ 
су бувають діалоги, і з цього ще не одер¬ 
жується драма. 

Для драми повинні істнувати і особливі 
герої, з нахилом до внутрішньої боротьби, в 
протилежність епічним, що такого нахилу не 
мають. 

З двох скупих—Плюшкина Гоголя та 
„Скупого лицаря" Пушкина—драматичним 
характером являється тільки другий. 

З цього виходить, що для драмописання 
мусять істнувати спеціальні талани, але й 
цього мало: повинно бути попереднє вчення 
і розвій драми. Великий Пушкин міг напи¬ 
сати „Бориса Годунова", тільки вивчивши 
пильно драматичну істоту і техніку Шексігіра. 

З цього виходить і друге, що історія 
всесвітньої драми є тільки повільне набли¬ 
ження до драми в згаданому смислі с л о в

с^ 
Істнує сила „драматургів", твори яких і Д° 
цінні, але з себе не вдають дійсної ДРам j 
боротьби в них внутрішньої мало, „героєм 
являється не одиниця, а масса. 

Що ж примушує цінити подібні „Драм 

тичні" твори? Як раз те, що до драми близ-, 
чих відносин не має, а є спільним для вс 
форм поетичної творчости. _Ф , 

А власне: в „драмі", зватиму її »п е" 
сою", може бути прекрасно змальовано життя 
(образи, тіпи), або може бути велика ідея, 
або глибоко переданий загальний н.астріи... 
Такі п'єси можуть бути цінними, яко просто 
поетичні твори. 

Наприклад, великий „Фауст" Гете не 
має ніякої драматичної вартости, але велику 
ідейну, або побутову. Різні п'єси Метерлінка, 
якого звуть „декадентським Шекспиром", 
мають особливе значіння, викликаючи в нас 
цілий світ настроїв. 

Але все це не дійсні драми, для яких 
треба не тільки талану, але й спеціального 
талану, як,, скажемо, не всякий портретіст є 
добрий пейзажіст, баталіст і т. д. 

• Спеціалізація—це азбучна вимога для 
всіх, хто знайомий з псіхологіею мистецької 
творчости. 



Але цього не хотять визнавати різні не¬ 
спеціалісти, для яких досить діалогичности 
твору, щоб назвати його драмою; досить кіль¬ 
кох добрих типів, щоб назвати автора генієм. 
Г це, між иншим, завважаеться і в нашім 
письменстві, що на рясноту спеціальної, „ми¬ 
стецької" критики, поскаржитись, на жаль, не 
може. А тим часом таке сліпе відношення до 
наших різних „коріфеїв" є велика шкода. 

їх твори, з спеціально-мистецького по¬ 
гляду, часом, слабі твори. А по них учаться 
молодші наші драматурги, а розбору їх у нас 
сливе нема,—як. же наша драматична твор¬ 
чість може'кращати і розвиватись? 

В ціх " своїх нарисах я й хочу спробу¬ 
вати дати спеціальну оцінку наших драма¬ 
тургів не яко письменників—взагалі, але 
яко представників особливої форми поезії— 
драми. . 

І. 
Драма до Котляревського. 

Зарідки української драми істнують, від¬ 
коли істнує наш народ. Це—діалог народньої 
поезії. Але щось подібне до драми, яко тво¬ 
ру з единостыо ідеї в тісно звязаних образах, 
з'являється дуже пізно,—в віці, принаймні, 
16-м, хоча перші п'єси дійшли до нас з ві¬ 
ку 17-го. Українська драма, як і взагалі лі¬ 
тература, є творчість вищих класів—духовен¬ 
ства та панства,—і, через Польшу, її.взято з 
Зах. Європи. 

Західно-європейська драма розвинулась 
з церковного обряду для мети утілітарної— 
розповсюдження ортодоксальної релігії. П'є¬ 
си було писано про Христа, Діву Марію, різ¬ 
них святих, і тільки пізніше стали виводи¬ 
тись сімволічні фігури людських якостей:— 
Злоби, Правди, Шва і т. и. П'єси про Хри¬ 
ста та Діву Марію звались містеріями, про 
святих — міраклями, аллегорічні — мораліте. 
Тіпи цих п'єс часто, одначе, змішувались. 

Всі ці п'єси до драми подібні були ду¬ 
же мало і, зрозуміло, через що: різні святі, 
без вагання в душі, не можуть бути героями 
драми. Вони—характери цілком епічні! 

Вдруге, — автори подібних п'єс були 
омаль -знайомі з античною драмою, мали на 
меті не роскривати духовний світ героїв, а 
тільки іллюструвати нам свої релігійні тези. 

Через те середнєвікові драми є тільки 
збір діалогів епічного чи ліричного змісту. 

Коли ця народня чи пів-народня драма 
перейшла від народу в школу, то, під впли¬ 
вом ідей Відродження, вона стала прибирати 
більш драматичні форми, хоча губила часом 
багато з загально-мистецького боку: не мала 
живих типів, бувала реторічна. З народньої і 
шкільної драми вийшов врешті. Шекспір; з 
шкільної—знамениті псевдоклассіки Корнель 
і Расін. 

Середневікова народня і шкільна драма 
перейшла теж і на Вкраїну. 

. З'явились у нас містерії—великодні та 
різдвяні. З великодних п'єс початку 17-го ві¬ 
ку звісні—„Розмишленнє о муци'Христа"— 
Волковича; „Dialogue de passione "Christi", 
„Слово.о збуренню пекла"; з кінця віку— 
„ДМствіе на страсти Христови, списанное". 

З різдвяних, кінця 17 в., звісна пьеса Св. 
Дмитрія Ростовського; йому ж належить „Ус¬ 
пенська драма". 

Крім цих містеріальних творів—є мі-
раклі з них, про Олексія „человека Божія", 
і ряд мораліте, змішаних з другими типами 
релігіозних п'єс, напр. „Царство натури люд-
скої" і"др. 

З инших творів, внішне-драматичного ви¬ 
гляду, в 17 в. звісні прості діалоги, де ви¬ 
словлювались різні вчення та переконання. 

„Драматична" творчість України 17-го 
віку такого наймення заслуговує дуже мало. 
Це збір творів, хоча переважно і шкільної 
обробки, але від псіхологичної роботи, зви¬ 
чайно, далеких. В них часто мало навіть 
життя і елементарно-літературної шліфовки. 

Сама мова різних п'єс матерьял невдат¬ 
ний: це славяно-українська мова; тільки в 
кращих випадках книжкова-українська, близ-
ча до народньої. 

Самий зміст більшости п'єс.-ортодок-
сально-релігійний,—не давав літературному 
талану розгорнутись. Ji^ J 

Нічого й додавати, що власне орігіналь-
ної творчости в 17 в. мало: головна частина 
наших творів—переробки. 

Краще вигляда комічний виділ —так зва¬ 
ні, інтермедії чи інтерлюдії. В них-народня 
мова, мистецьки змальоване часом народнє 
життя,-але и це не справжня драма, а тільки 
уривки, і від них до дійсної комедії ще далеко. 



З 17 в. звісні інтермедії Гаватовпча; 
В українській драмі 18-го віку вба¬ 

чаються поважні одміни. Правда, спочатку, та 
й далі, тягнеться стара традіція і що до змі¬ 
сту і що до техніки творчости: завважаеться 
брак стрункої будови, повне переймання ор¬ 
тодоксальними Интересами. 

З пьес такого типу треба назвати „Сво¬ 
боду", „Мудрость предвечную", „Двйствіе на 
Рождество Христово" і особливо „Торжество 
естества человЪческаго",—з початку 18 в. Але 
завважаеться і значне нове. Видатний теоре-
тік поетіки Ф. Прокопович, що виховався під 
великим впливом Відродження, наблизив дра¬ 
матичну творчість—по змісту до життя, по 
формі до справжньої драми. В новостворено: 
му ним типі драми, „трагедокомедії", зразком 
якої єсть його пьеса „Владимир", він дає ці¬ 
каві риси композіції. П'єсу поділено на 5 
актів, дію скупчено біля князя Владимира і 
йому наддано внутрішню боротьбу. 

Новому зразку почали слідувати й дру¬ 
гі, користуючись, правда, старою славяно-ук-
раїнською мовою. Така, нар. п'єса Л. Горки 
„Іосіф Патріарх" 1708 p.; особливо цікава 
змістом і своєю українською мовою „Милость 
Божія" 1728 р.; „Образъ страстей"; трагедо-

комедії—Лащевського, Кониського, Щербаць-
кого, Козачинського. Зміст їх переважно цер¬ 
ковний, але скрізь видко нахил до життя і 
риси нової постійної будови. 

Видко було, що драма цочина поверта¬ 
тися на кращий лад та дає надію на буду-
чину, і це особливо стверджується розвоем 
інтерлюдії: з них вельми коштовнь—Конись¬ 
кого та Довгалевського. "Wkt^. 

В смислі наближення до життя і народ¬ 
ности мови варті великої уваги теж діалоги 
Некрашевича. І врешті, особливо цікавий, так 
званий, вертеп—різдвяна п'єса з додатком 
комічних інтерлюдій, росповсюджений в на¬ 
роді ще з 17-го віку. Всі ці приклади, що 
тягнуться до кінця 18 віку, складають грунт 
для розвою дійсної...драми, але до неї ще 
далеко. 

При всіх рисах де-якої живости в змі¬ 
сті, поважні п'єси 18-го віку взагалі церковні 
і являються драмами тільки по внішности— 
діалогу. 

Комічні п'єси, хоч і мають часом літе¬ 
ратурну вартість, але драматичну дуже ма¬ 
лу,—та й всі вони разом стали руйнуватись. 

З одного боку, почала -більшати рУсс1" 
фікація, що обгорнула церковну школу—осе¬ 
редок драми; з другого,—при розвою свіцькоі 
россійської драми, нпр., Сумарокова, Озеро¬ 
ва, Княжніна, та при ширенні чужоземної, 
більш привабної драми, наша церковна стала 
гинути. Трагикомедія „Фотій" Щербацысо-
го 1749 p., e з них остання. 

Нашу публічність стало поривати Д° 
більш досконалих п'єс россійських та за¬ 
хідних. 

Хоронилась тільки цікавість до коміч¬ 
них інтерлюдій—через привабність їх народ¬ 
них типів, але драматична їх форма вищого 
смаку не могла вдовольнити. 

Інтерлюдії були окремими драматичними 
картинами, не звязаними єдиним героєм та 
дією. А в россійському письменстві, в другій 
половині 18-го віку, були вже твори Фонві-
зіна, що, при всіх хибах, мали драматичну 
цінність. 

Шлях, яким повинен був іти поновитель 
нашої драми, і завдання, що він мусив ви¬ 
конати, з цього ясні. 

Він мусив піти шляхом змалювання 
свіцького життя в народній мові; мусив дати 



більше гармонії поодиноким образам літера¬ 
турним та більш единости дії. Він мусив 
здійснити по змозі найкращий заповіт дра¬ 
ми—змалювання духовної боротьби людини. 

Все це—в деякій мірі виконав творець 
нової доби нашого письменства—їв. Петр. 
Котляревський. 

СОФІЯ РУООВЛ. 

Драматичні твори С. Черкасенка. 
Чимало нових цікавих п'єс поставлено 

за останні 2—3 роки на сцені найкращого 
українського театра—театра M. Садовського: 
переклади з Гоголя, Толстого, з польських, 
россійських, єврейських письменників прохо¬ 
дять перед нами ó бік з цікавими оригиналь-
ними творами. Вони ваблять публіку своєю 
красою, розворушують естетичне почуття, на¬ 
водять думки на те громадянське життя, яке 
різними своїми соціальними, псіхологичними 
з'явищами яскраво відбивається в художньо¬ 
му виконанні артистів київської української 
сцени. 

Серед таких п'єс, що мають не аби яке 
соціальне значіння треба зазначити п'єси ві¬ 
домого сучасного українського письменника— 
С Черкасенка, з яких дві ставляться в цьому, 
році на сцені—„Земля" і „Жарт Життя". 
„Земля"—у перше становить перед публикою 
картину з життя шахтарів. Таких малюнків 
ще дуже мало не тільки в українській, але 
й у всесвітній драматичній літературі, а 
проте це життя цікаве з соціального боку й 
постаті шахтарів—цих підземних робітників— 
гарно вимальовані у Черкасенка. Правдиво 
виступають перед нами і веселий, завше мо¬ 
торний Федь, й мрійний Снігірь, й старень¬ 
кий Юхим-запіяка, цей сердешний дядько, що 
ніяк не звикне до шахтарської праці, усе 
його тягне до дому, на село. Усе це люде, 
яких характеризує сам автор словами однієї 
з своїх дієвих особ: „Босяки, а хороші люде! 
Смак тільки треба мати до вас! смак і добрі 

очі, щоб крізь товщу зашкорублости сердеч¬ 
ної, крізь товщу вашої запеклости побачити, 
як горить, палає огонь душі .вашої!" (див. мо¬ 
нолог лісного сторожа Тонкогласова, дія ПІ). 
Майже вся молодь шахтарська закохана в 
красуню Ольгу, дочку одного з шахтарів, 
жартовливої вдачи, але горду дівчину, яку 
не легко до рук узяти. Драма починається з 
того моменту, як на шахту приходить моло¬ 
дий здоровий селянин Сила—злидні приму¬ 
сили його залишити на селі жінку й сина й 
стати до шахтарської роботи. Від нього тхне 
безпосередньою красою землі, могутньою вла¬ 
дою природи, волі, й цей щирий Микула Се- " 
лянинович одразу приваблює до себе Ольгу 
й сам захоплюється її чарами. Збитий нови¬ 
ми умовами життя з свого певного тради¬ 
ційно-етичного селянського шляху, Сила тут, 
на шахті, забуває жінку, родину і кохається 
з цією шахтарською Клеопатрою. Але Ольга 
весь час почуває щось непевне в його ко¬ 
ханні, щось друге, невідоме за для неї па-

. нує в цій дитячій щирій душі, вона не може 
оволодіти цим велетнем так, як вона-панує 
й "коверзує понад безвольними шахтарями З 
першим подихом весни її коханець весь змі 
няється, його тягне у степ, його дратують 
пахощі свіжо\ чорної землі, світ сонця сте 
пова далечінь, де він бачить, як воли орють 
панське поле. Він бере в р у к и скибки вох-
кого чернозему и п'яніє від ЙОГО в і н 

знаходить десь по-за шахтою перші весняні 
квітки и приносить їх Ользі. З цього часу 
шахта, шахтарі, Ольга-усе відступає від 
Сили-його обхоплює одна мрія-хлібороб-



ство, степ, домівка й коли приходить його 
жінка з сином Івасем—ланцюг уривається: 
шахта, Ольга—це якийсь важкий кошмар, а 
світле справжнє життя там на степу, коло 
землі, коло плуга та волів... 

Дивляться шахтарі на Силу і в їх серд-
цях теж виринають далекі спомини. Снігир 
каже молодому Феді: „Ти, брат, не те... ти на¬ 
родився на шахтах, виріс тут, а я по собі знаю, 
таки не легко... На силу звик. Не те... сонця 
нема... Хлібороб, брат, як та кузька, як рос¬ 
лина сонце любить. А ми хиба бачимо його?.. 
А він... сонце його підводить, сонце й спати 
вкладає. А ми що? Нас гудок підводить і до 
роботи кличе й спати вкладає: гудить о пя-
тій годині ранку—значить вставай, годі ви¬ 
лежуватись; о шостій поспішай до шахти, о 
дванадцятій—обідай... Машина брат коман¬ 
дує... і чоловік робиться машиною". 

Безнадійно бореться Ольга, щоб задер¬ 
жати Силу коло себе, безнадійно кидається 
йому на шию вже на вокзалі, благаючи його 
не їхати до дому, не кидати її. Сила одпи-
хає її своїм дужим кулаком так, що вона 
пада мертва, а він, не розуміючи свого зло¬ 
чинства хапається на потяг слідом за жін¬ 
кою, сином: „земля" перемогла, він повер¬ 
тається до неї, до хліборобства геть з темної 
шахти з задушливим повітрям, з безпросвіт¬ 
ними тяжкими умовами життя... • 

Але ця смерть Ольги трохи штучна: з 
боку вніпшьої драматичної краси, може, вона 
й потрібна—цеб-то, та сила фізична, яка, при¬ 
вабила Ольгу та їй же ж смерть заподіяла. 
Але такого кінця не вимагає ані псіхологія 
дієвих особ, ані ход кохання Сили й Ольги-
вона випадкова й через те не вражає й не 
задовольняє публіку. Взагалі драма не в ко¬ 
ханні Ольги й Сили, а в конфлікті двох на-
родюх переживань-перехода від незалеж¬ 
ного хліборобського становища до злиденно¬ 
го заробітку по фабриках та по шахтах. Цей 
конфлікт найкраще вимальовано Черкасен-
ком в П дії. .Сцена, коли Сила, захопленний 
весною дивиться в вікно на степ, прислу¬ 
хається до весняних подихів землі й забу-

T ^ Z ' ша*ту й мрі******за свою хлі-
боробську працю-™ сцена глибокого ху¬ 
дожнього натхнення. Гарно оброблено пер¬ 
ший акт в шинку й 4-й на- вокзалі,-з жи¬ 
вими ансамблями й правдивими деталями на-

стрію. Ці обидва акти захоплюють публику; 
але на жаль в II й III дії занадто багато ба¬ 
лачок: усі дієві особи балакають, та ще II 
дія по обставинам занадто скидається на III— 
й там закусують й там їдять—це зразу утво¬ 
рює одноманітність, що завше кепсько одби-
ваеться на настрої публики, яка від драми 
вимагає, щоб на її очах зростав й що далі,-
скоріш розгортався конфлікт не в словах 
а в подіях. 

Одкидаючи ці дефекти в творі молодого 
письменника, можна сміливо назвати „Землю" 
Черкасенка видатною п'єсою цього сезону, 
п'єсою з глибоким соціально-психологичним 
змістом і з виразними постатями, типами су¬ 
часного селянського життя. 

„Жарти життя"—теж п'єса Черкасенка; 
вона малює сумне загноблене життя двох мо¬ 
лодих дівчат панночок під гнітом старого 
батька жорстокого недолюдка. Мов серпанком 
безпросвітного суму повита вся п'єса і пан¬ 
ський сад і будинок, де два молодих життя 
гинуть в неволі, не зазнавши щастя долі. Ця 
п'єса настроєм своїм нагадує твори Чехова, 
в ній гарно намальована постать молодої 
палкої панночки, яка бажає волі, життя, під¬ 
дається улесливим річам колишнього арти¬ 
ста, який хоче підманити її кинути батьків¬ 
ський дім, щоб загарбати її гроші. Але ба-
чучи, що в паняночки нема грошей, артист 
кидає її, і дівчині доводиться скоритися 
батькові й в манастирі поховати свою красу, 
свої молодощі. Цей твір Черкасенка справді 
драматичний, але він не вражає публику, бо 
.увесь час на кону тягнуться довгі балачки 
мало гарячого почуття, яке б опанувало пуб¬ 
ликою, мало руху, мало дійсного розвитку, 
конфлікта виступає перед публикою. Де ЩО 
можна закинути й. на бік виконання „Жарта 
життя"—занадто ростягнено й мляво було 
воно виставлено; на жаль йшло воно дуже 
рідко й через те публіка не зрозуміла й не 
досить уважливо стала до цієї п'єси, в якій 
є багато життєвої правди. 

Взагалі бажано було б, щоб талановитий 
письменник С. Черкасенко обробив би за для 
сцени й ще яку з його п'єс,- в яких так 
правдиво намальовані нові течії в житті ро¬ 
бітників. • 

Для артистів п'єси С. Черкасенка не 
легкі, напр. в „Землі" кожна постать вима-



гае дуже глибокого розуміння. Так, на' наш 
погляд неправдиво виявляється на сцені ліс¬ 
ний сторож Тонкогласов. Ця зовсім Сковоро-
динська фигура не вимагає такої сумно-од¬ 
номанітної інтонації, яка на слухачів наво¬ 
дить нудьгу. За те Сила й Ольга виступають 
яскраво і цілком правдиво. 

Новини української музики. 
П. Сениця. Музичні твори (для співу з проводом фортепіано). 

За останні часи вийшло, з друку кілька ' 
нових творів П. Сениці, композітора, який 
ще не так давно з'явився на полі музичної 
діяльности. Придивляючись до його праці, 
перш усього помічали, що в нього нема того 
випадкового вибору текста для композіцій, . 
який часто можна бачити навіть у видатних 
композіторів, а, навпаки, єсть де-кілька більш 
улюблених авторів, з яких він і черпає ма¬ 
теріал для своєї творчости. Із тих річей, які 
ми маємо зараз розглянути, одна група 
(б №J>6) написана на слова 0. Коваленка, 
друга (4 №№) на тексти із „Кобзаря" Т. Г. 
Шевченка. Вірші О. Коваленка, які ми тут 
знаходимо, здається,—найбільш підійшли до 
музичної індівідуальности і хисту нашого 
молодого автора. Ми маємо тут кілька творів 
ріжноґо розміру, в котрих вся вага—не в 
окремих, більш чи менш яскравих ментах, 
а в. тій загальній хвилі настрою, яка набігає 
на слухача під впливом цієї музики. Особ¬ 
ливо це можна сказати про перші два №№ 
цієї групи: „Щастя („Куди, куди втекли на¬ 
дії") .і „Листи коханої" (обидві речі—для 
баритона). По розміру це,—можна сказати,— 
„мініатюри", і, нам здається, це багато сприяло 
авторові—вилить свій замисл в одному му¬ 
зичному пориві, який передається і слуха¬ 
чеві. Із творів більшого розміру знаходимо 
тут — „Шукаю" („Я шукаю її по бенкетах 
гучних"...—для тенора). В протилежність сум¬ 
ному, задумливому настрою перш згаданих 
двох річей, — тут більш нервовий порив, — 
і орігінальний рітм акомнаніменту (Allegro 
вД) досить -влучно передає хвилювання душі 
в погоні за недосяжною мрією. Далі,—дует 

„Бажання" („Як-би спинить хмарки")... не 
уявляє з себе чогось видатного, хоч, треба 
признать, широкий рітм (Moderato 8/2) і фі¬ 
гурація4 акомпаніменту дає досить виразну 
іллюстрацію до тексту. Останній № розібран-
ної групи—мішаний- хор на слова „Згасає 
день, схилилось сонце до заходу"... Хоровий 
склад тут згучить дуже просто і гармонично. 
Акомпанімент не являється лиш ґрунтом для 
співу, як часто ми бачимо в хорових компо- ' 
зіітДях, а, навпаки, ріжноманітною фігура¬ 
цією домальовує і підкреслює поетичну кар¬ 
тину, яку дає нам текст цього віршу, ко¬ 
роткий, з пасторальним відтінком, — і, ду¬ 
мається,—найбільш здатний як-раз до такої 
музичної форми, в яку вложив його компо-
зітор. На жаль, приходиться тут зробить одну 
увагу чисто техничного характеру. Голоси в 
де-яких місцях згучать дуже низько (напр., 
У другій частині—на словах „утихла спека 
й суховій"). Трудно для хора знайти голоси 
з широким і рівно розвиненним діапазоном, і 
у'подібних місцях вони можуть згучать зов¬ 
сім глухо і безфарбно. 

Переходимо до другої групи творів—на 
слова із „Кобзаря". На першому місці тут 
мусить стояти „Нащо мені врода" (для ба¬ 
ритона)—твір досить орігінальний по замислу. 
Мелодія—дуже виразна, пройнята почуттям^ 
а акомпанімент ввесь час іде- на фоні орган¬ 
ного пункту. З погляду строгих музичних 
вимагань це, може, здасться трохи однома¬ 
нітним, але, треба признать,—ця „ліра" дуже 
влучно передає той настрій безнадійної, якоїсь 
тупої нудьги і суму, який вложено поетом у 
той вірш. Далі ідуть твори на тексти, вже 
раніш скористовані незабутним батьком на¬ 
шої музики М. Лисенком: „Чого мені тяжко" 
„Вітер в гаї нагинає" і „Було колись в У к ' 
раїні". Коли ми візьмемо, напр., перший із 
цих віршів-„Чого мені тяжко", то мусимо 
згодитись з тим, що самий текст, простий і 
ясний по змісту і настрою, вимагає такого ж 
простого і безпретенціозного розуміння і MV 
зичного виразу. Нашому автору р о б и т ь *" 
ну те, що він саме так зрозумів своє завдання" 
не вдаючись в орігінальність і тільки з на' 
хилом до більшого драматизму в музичному 
трактуванні сюжету, ніж то бачим v його 
славетного попередника. Таку увагу М0Жна 
зробить і з приводу другого N— Вітер в 



гаї нагинає лозу і тополю"... Та ще, зважаю¬ 
чи на те, що у М. Лисенка цей вірш пере¬ 
кладений для мішанного хору, можна лиш 
привітать думку нашого автора—обробить цей 
текст в одноголосний спів, бо так, здається, 
навіть краще можна висловити його вміст, 
цілком індівідуалістичний по настрою. Остан¬ 
ній № цієї групи—„Було колись в Україні" 
(для баритона;. У М. Лисенка цей вірш 
(уривок з поеми „Іван Підкова")—теж роз-
ложений для хора, а у нашого автора—-од¬ 
ноголосно, з пробою яскравої музичної іллю-
страції окремих ментів, і це, здається муси-
ло-б уже внести щось нове в музичний скарб. 
Але, мусимо признати, цей твір, порівнюючи 
з иншими, робить слабіше вражіння. Шсля 
тієї цільносте замислу і виконання, яку 
можна знайти майже во всіх раніш згада¬ 
них творах, тут нам бачиться, наче якась 
мозаїчність, та, до речі скажемо, і незакін-
ченність, бо текст доведено як-раз до того 
місця, коли починається саме героїчне опо¬ 
відання про похід запорожців (лор. у М. Ли¬ 
сенка. Музика до „Кобзаря" Шевченка-се-
рія VI, № 76). Це робить вражіння, ніби-то 
пролога, за котрим ми чекаємо чогось даль¬ 
ні шого. 

Що до орігінального такту, яким [напи¬ 
сана ця річ (»/,), то—ми вагаємось вислови¬ 
тись з цього приводу, бо не знаємо, якою 
Думкою керувався автор при 
такому виборі. Коли то було— 
бажання надати народній склад 
п'єсі, то—мусимо нагадати, що 
Для народньої музики харак¬ 
терним являється не перевага 
того-чи иншого такту і р і т м у , 
а, як-раз,-вільне поводження 
з сімметричним і несимметрич-

™cTvP1TM0Ml~n0 M M a ™ » ™ тексту. І, „ а м з д а е т ь с я > д е я к . 
місця в згаданому тво™ л я 

куючи несимметри'номГрітму 
згучатьначененатурал;но,тим 
більш, що поетичний текст на¬ 
писаний цілком рівним і сим-
метричним розміром. 

Звертаючи загальний по¬ 
гляд на все, що пройшло пе¬ 
ред нами, звичайно, ще трудно 
зробить якісь певні висновки 

що до музичної індівідуальности і хисту ком-
позітора. Але все-ж,—ми спробуємо це зробить. 
Найкращими із-розглянутих творів нам здають¬ 
ся ті, в котрих автор сам захоплюється і захоп¬ 
лює слухача одною цільною і глибокою хви¬ 
лею настрою. До таких належать: „Щастя", 
„Листи коханої", „Нащо мені врода", в знач¬ 
ній мірі також—„Шукаю", ці речі глибоко 
задумані, влучно і цільно виконані. В ин-
шому роді, але теж красиво і тонко вироб¬ 
лений хор „Згасає день"... — Взагалі, нам 
здається, ми не зробимо помилки, коли ска¬ 
жемо, що д-ій П. Сениця по своїй музичній 
індівідуальности—лірік чистої води. До його 
хисту належать більш усього поезії цільного 
і глибокого настрою. В цьому напрямку 
ми чекаємо від нього нової і нової творчо-
сти.—В наші часи, коли на небосхилі укра¬ 
їнської музики зробилось темно і хмарно і 
видатних імен у нас так мало, що ніяково й 
признаваться, ми особливо вітаєм нову зірку 
на нашому небі, і від щирого серця бажаємо 
молодому авторові енергії і прихильности до 
праці на рідній ниві. 

В. Вореиький. 

Де-що про архітектуру. 
Невелике число будинків в українсько¬ 

му стилі помалу зростає, і український стиль 



все більше й більше находить собі прихиль¬ 
ників. Українські будинки можна бачити те¬ 
пер не тільки по великих містах України, 
але и далека провінція по троху виявляє 
свою сімпатію до старих цікавих форм рідної 
архітектури. 

Цим літом закінчилась будівля в ук¬ 
раїнському стилі Київської Комерційної шко¬ 
ли Першого Товариства учителів. Розглядаю¬ 
чи цей будинок більш меньш докладно треба 
зауважити, що в обробленні фасада обійш¬ 
лось не без помилок. Але це цілком зрозу 
міло, бо маловідомий ще і не легкий, той 
шлях, по якому мусять йти всі ті, хто пра¬ 
цює на користь відродження Української архі¬ 
тектури. Цей шлях вимагає' сер'йозного сту¬ 
діювання старих пам'ятників Українських 
будинків, а також й українського орнаменту. 
Звичайно, що не всі старі форми українсь¬ 
ких будинків цілком здатні до сучасного 
будівництва, бо саме життя вимагає якоїсь 
иньшої форми для виразу нового слова, тому 
в мистецтві, кожен, хто занятий ділом відрод¬ 
ження стилю, не повинен зупинятись на фор¬ 
мах вже відомих, а мусить творити нові форми, 
користуючись елементами народнього ми-
стецва. Але перетворюючи старі форми, шу¬ 
каючи характерної линії,.мистець не може 
спершу не помилятись в- своїх композіціях 
і тільки згодом, після ґрунтовного студію-' 
вання, талановитий мистець повертає наро¬ 
дові все, що від нього взяв, але вже в пиш¬ 
ній чудовій формі.—Це й зробив таланови¬ 
тий автор Полтавського Губернського зем¬ 
ства, давши чудовий зразок національного 
стилю. Не багато ще часу пройшло з по¬ 
чатку відродження Української архітектури, 
але ми вже маємо, крім дому Полтавського Гу¬ 
бернського земства, цілу низку будинків у Киї-
ві, Полтаві, Харькові. В де-яких з цих будинків 
можна помітити багато де-чого гарного, як 
в самих формах цих будинків, так і в оз¬ 
добі їх,—видно, що праця архітектів на 
полі української архітектури не пропадає 
даром. Але є, й такі, в которих помітно, що 
автори їх ще не зовсім опанували формами 
стилю, не вловили ще характеру линії. По¬ 
мічаються також помилки і в стилізації 
орнаменту. . 

До гурту цих будинків треба зараху¬ 
вати й будинок Київської Комерційної шко¬ 

ли. Будинок цей на два поверхи, має по 
боках два виступи на взірець башт; третій 
виступ по середині—ширший й вищий за 
бокові. 

Всі виступи мають подвійні дашки й 
як увесь будинок вкриті черепицею. Вікна 
першого поверху звичайні 4-хкутні, вікна ж 
другого поверху 6-тикутні, Форма цих ві¬ 
кон, а почасти і башт, головним чином, і на¬ 
дають будівлі український характер. Хоч буди¬ 
нок й не робить неприємного враження, але 
здаля масса вимагає якоїсь иншої компановки. 

Гарним придатком є ґанок, він робить 
массу будинка трохи веселішою. 

• Що до прикрас фасаду, то на мою дум¬ 
ку, орнаментація далеко не бездоганна. Ав¬ 
тор не відчув характерної для українського 
орнаменту линії. Як стилізація форм, так і 
сама композиція елементів орнамента' не до¬ 
сить вдала. 

Орнамент по між вікнами, першого до¬ 
верху на своїй компановці півидче підходить 
до стиля Empir, оздоби по між вікнами дру¬ 
гого поверху нагадують собою „розетка ре¬ 
нессанс". Те ж можна сказати г про орна¬ 
мент, який міститься на верхній частині 
ґанка, над дверима; більше українського 



відчувається в орнаменті, що міститься нижче, 
а ще більше в орнаментах, які оздоблюють ви¬ 
ступаючі частини будинку, але все те таке 
звичайне—хотилось би чогось иншого. 

На тих же виступах є місця заповнені 
плитками й ці квадрати мають вигляд плахт. 
Як що таке оздоблення дійсно мало уявляти 
собою „плахту", то це дуже не гарно поза-
як плахта є частина зодягу і ніяк не при¬ 
датна до оздоби будинків, пД місця на фасаді 
важкі. 

Більш менш вдалась авторові компа¬ 
новка дверей з стилізованним різьбярським 
орнаментом. Частини будинку цементовані й 
як і оздоби мають сірий колір,—другі части¬ 

ни пофарбовані жовтою фарбою, западаючі 
частини пофарбовані червоною фарбою. ' 

З'еднення цих кольорів не робить гар¬ 
ного вражіння, а проте—це діло смаку. 

Не дивлячись одначе на ці помилки, 
треба сказати, що взагалі будинок має ук¬ 
раїнський характер і не можна його обійти 
мовчанням, а ті хиби, які трапляються в за¬ 
гальній компановці, не тільки не шкодять 
ділу, а навпаки застережують від помилок 
при дальшій праці, як самого автора так і 
всих тих, хто буде користуватись цим будин¬ 
ком, як „архітектурним матеріалом", а знання 
помилок допоможе швидче прийти до справж¬ 
ніх форм української архитектури. 

Петро Чайка. 

Вистава „Зачарованного кола" 
в театрі М. Садовського. 

(Вражіння від вистави п'єси 6 грудня 1912 p.). 

Одною з новин цього сезону в трупі 
™ б л ? Г Р Т Г 0 ' Щ° ЦІЛК0М *«*У™вув уваги 
її£їїГ' ф а н т а с т ™ казка польського пись-
~ н а „ е Г Г У Р Г а ЛЮЦІаНа РИДЄЛЯ "За-
несвідомГЧНИЙ Ф ° Н т ка зки - Й М 0 В ІРн е 

Е Г „ Î О р И В а н н г ДУРненького чередника 
Ł б Г ~ ° Том артиста'д? 
є ОЛИПРТИПП^ Р Д Л 1 С О В И М даД°м' я к и и 

. с Г ^ Г ^ Г Т ™ р о с ц в і т у землі ' 
лання тпп *» казки—поетичне опові-
вГода L f 3 ЧаСІВ С т аР о ї По^ьЩи. Пан 
гн ваетіс? m ? МРІЄ Зробитись гетьманом, 
ГЄРОНИМУ T w »УЛаВа Д І С Т а л а с ь й о г о бРатУ 
І ерониму. Тут з'являеться'чорт Bopvra і про¬ 
понує йому свої послуги. Воївода

РУ2 довго 
вагається ! згожуеться на пропозіц^о B^J-
ти загубити Геронима, після, смерти якого 

право на гетьманство безумовпо перейде до 
воїводи. За свої послуги Борута вимагає во-



їводиної души, і то як воївода загубить не¬ 
повинну душу. В маєтку воїводиному жив 
мірошник, жінка якого кохала робітника 
Яська. Ясько, щоб зразу розвязатись зо всім, 

думає кинуть службу і піти од мірошника, 
але тут Борута за допомогою другого чорта 
Куцого росправляе свої тенети ще ширше.— 
Ясько під впливом минулого гніву та підби¬ 
вань мірошнички вбиває мірошника сокирою 
одного дроворуба, якому недавно 'перед тим 
мірошник в бійці розбив носа. Каверзи Бо-
рути ідуть далі. На місце злочинства прибу¬ 
ває воївода і знаходить вбитого мірошника, 
сюди ж приходить за сокирою і обляпанний 
своєю кровю дроворуб. Для воїводи запідо-
зріння дроворуба в убивстві мірошника зда¬ 
лись дуже яскравими і він засуджує на 
смерть неповинного дроворуба. Борута після 
цього зробив своє діло: загубив Геронима і 
дав булаву воїводі, але разом з тим захопив 
в свої тенети;воїводу, примусивши того вбить 
неповинну душу дроворуба. Така в корот¬ 
ких словах фабула цієї казки. 

Не будемо говорить про точність і чи¬ 
стоту білого віршу перекладчиці С. Тобіле-
вич, скажемо тільки, що вона зрозуміла і 
прекрасно передала дух польської фантазії. 
Успіху „Зачарованного кола" не мало допо¬ 
міг і талант М. Садовського, яко режісера, 

який продумав п'єсу по свойому, де-що_ ско¬ 
ротив, де-що змінив і взагалі дав глядачу 
можливість винести гарне вражіння од її по¬ 
становки. 

Декорації, виключаючи 2 та 5 дії, робо¬ 
ти художника Бурячка виконанні дуже ху¬ 
дожньо. З'осібно заслуговує уваги декорація 
1-ї дії. Не зовсім підходять до п'єси старі де¬ 
корації 2 та 5 дій. Воївода ж людина гоно¬ 
риста, багата і родовита, він хоче здобуть 
верховну владу і через те оточує своє жит¬ 
тя, на скільки можна, великими роскішами, 
але, на жаль, з декорацій 2 та 5 дій ми цьо¬ 
го не бачимо. Правда, можна було не додер¬ 
жуватись ремарки автора, що до одної рос-
кішної залі з оркестром над головним вхо¬ 
дом, але можна було поставить, як це й бу¬ 
ло зроблено, дві залі в різних стилях, що ду¬ 
же любили поляки, але тільки не можна уяв-



лять їх такими вбогими і не конструктивни¬ 
ми з архитектурного боку. Гарна декорація 
З дії і повна етноі'рафичної реальности пре¬ 
красна декорація 4-ї дії. 

Що ж до ефектів, то виключаючи де-які 
хиби при провалах та з'явленнях Борути, во¬ 
пи дуже оригинальні та гарні. Яам здається, 

Що краще б було, як би дзвін дзвонів, що 
йде з озера, був більш мелодичний. Для цьо¬ 
го, може, можна було б написати цілу пов¬ 
ну фантазії музику, як це дуже гарно вико¬ 
нав д. Коїпиц для хора русалок 

Як що з обстановкою п'єси м. режисер 
справивсь більш меньш вдало, то не так вда¬ 
ло справились артисти з своїми ролями. Хоч 
иеса, взагалі, йде гарно, але при тих силах, 
які є в трупі д. Садовського, її можна було 
о виконать ще краще. Щоб гарно провести 
роль, артисту треба раніш зрозуміть її. Але 
не всі артисти зрозуміли свої ролі. Для зро¬ 
зуміння ролі потрібний смак, естетичний 
такі-, вірний і тонкий слух, який зловить 
всяке характерне слово, всякий натяк авто¬ 
ра. Але наскільки може справитись той чи 
иншпй артист з одною роллю, настільки він 
може блідо виконать другу роль, що й по¬ 

мітно в виконанні де-яких ролів в казці-п'є-
сі Риделя. 

Гарно зрозумів і виконав роль Куцого 
д. Маринич. Артист приклав багато старання 
передать тип чорта-паливодп. Хоч роль чор-
та-паливоди не є першорядна, але гра арти¬ 
ста багато залишає після себе в памяти 
глядача. 

З великим інтересом можна дивитись 
на д. Рпбчинсысого в ролі лісового діда. Ар¬ 
тист бере з початку вірний символистичний 
тон і з успіхом додержує його до останнього 
моменту, а красиве архаїчне вбрання і грим, 
як найкраще обмальовують цю фигуру, що 
представляр природу. 

Старанно і з великим під'йомом прове¬ 
ла свою роль дурненького чередника Мацюся 
граціозна д-ка Доля. Тип, який утворює ар¬ 
тистка залишає після себе в очах глядача 
цільне художнє вражі ння. ' 

Виконання ролі Борути д. Корольчуком 
не має тої придуманности і неправди, якій 



часто підпадають инпгі виконавці в подібних 
ролях. Артист проводить свого роль просто з 
відповідним ролі гонором. Гонор цей здаєть¬ 
ся глядачу зразу незрозумілим, але прогля¬ 

нувши всю п'єсу можна згодитись з виконан¬ 
ням ролі Борути д. Корольчуком. На жаль, 
вбрання Борути багато шкодить пластиці, яку 
хоче дать артист. . 

Не зовсім правдиво проводить свою ро-
лю Яська д. Петлшіенко. При його великих 
стараннях утворити образЯська— 
він д. Петлішенкові не дається. На. 
нашу думку причина цього в тих 
сценичних хибах, які є у артиста, 
а саме: не досить гармонійна і 
гнучка дікція та необмірковані 
рухи. Найбільш не вдалою й не 
натуральною у артиста виходить 
сцена жаху (IV акт). Артистові 
треба держатись більш ліричного, 
а ніж драматичного тону, щоби 
показать Яська таким, яким ви¬ 
водить його д. Ридель. 

Роль Марини—мірошнички 
з психологичного боку дуже 
складна і ті ріжнородні внутріш¬ 
ні переживання, які мусить пе¬ 
редати артистка, не легко пока¬ 
зати мистецьки. Та п. Малищ- . 

Федорець хоч і не дає художньо оброблен-
ного типа, а все ж таки проводить свою 
роль дуже добросовістно. Найбільш вда¬ 
лим для артистки особливо можна вважати 
перший акт, де вона з глибоким почуттям 
виливає свої скарги на життя перед лісовим 
дідом. Гірш виходять трагичні місця у 4-ій 
дії і зовсім не зрозумілою являється п. Ма-
лшп-Федорець у 5 акті. Плач, сміх, різкий 
крик, зайва метушня, непевні'рухи і якесь 
інстинктивне поривання під стіл—змушують 
воїводу (д. Вільшанського) безглуздо диви¬ 
тись на нещасну Марину і тільки. Але буде¬ 
мо сподіватись, що з часом п. Малиш-Федо-
рець з таким же успіхом справлятиметься 
і з драматичними місцями своєї ролі, як і 
з ліричними. 

Воїводу—д. Вільшанський, мабуть, грає 
випадково. Роль ця більш всього підходить д. 
Садовському, або на крайність д. Мар'янен-
кові, але тільки поважному у инших ролях 
д. Вільшанському~-ця роль не підходить і че¬ 
рез те цілком не вдалась. Густі придихання 
та вигуки, мало що не у кожній фразі, одно¬ 
манітна міміка та розмахування руками ані 
краплі не дають того, що мусило би вияви¬ 
тись в псіхології імпозантної фігури воїводи. 
Хоч фігура д. Вільшанського дуже грандіо¬ 
зна, але утворенний ним тип блідий і зали¬ 
шає по собі бажання чогось далеко кращого. 

Дуже тонко та ніжно грае свою невели-



чку роль Басі д. Хуторна. Характерно про¬ 
водять свої епізодичні ролі д. Милович (дро¬ 
воруб), Мироненко (мірошник), Захарчук (ка¬ 
штелян), Трохименко (Ганнацький), Ковален¬ 
ко (Бжехва).і Зубко (Кат). В виконанні всіх 
їх помітно старання, та бажання, як можна 
краще обмалювать свої маленькі рольки. 

. Жалко, що режисер доручив роль орга¬ 
ниста д. Колеснику. Вона хоч і не велика, 

але все ж таки її варт би оддати в руки та¬ 
кого артиста, якому вона найбільш підходить. 
Д. Колесник гарний виконавець побутових 
українських типів, це ж не його роль і через 
те тип органиста вийшов блідий. 

Бажано було б бачить також і народні 
сцени більшими і більш оформованними. 

Mortalis. 

Редакція місячника „Сяйво". Вельми прохає україн¬ 
ські трупи і аматорські гуртки одавати їй, як мога, 
ширші відомости про своє істнування і становище. 

* Трупа М. К. Садовського в великий піст 
гратиме в Херсоні в городському театрі. 

* Українському антрепренерові д. Селюкові 
адміністративно заборонено грати в південно-за¬ 
хідному краї. . 

* Труппа А. А. Суходольського грае в г. 
Катеринодарі. В труппі коло 80 душ. 

* Труппа Орщанова й Данченка незабаром 
роспочиназ вистави в г. Херсоні, в городській 
авдіторії. 

* Українська трупа Миколи Гончаренка 
грае в городі Мглині (на Чернигівщині) у народ¬ 
ному бУДинку пам'яти Сусаніна. Трупа скла-
Дазться з таких артистів: д-ка Азовська, Галина, 

• Голубенко, Зірька-Вечеринська, Середа, Зубріць-
к а- Д- Гончаренко, Гірний, Миленький, Мака-
Рвнко, Пишняк, Петренко, Сіренький. Тележенко, 
т а риць Тихий—9 років. Репертуар переважно 
драматичний, але після кожної вистави став¬ 
ляться танці і співи. Найбільший успіх мають 
" ЄСИ 3 євРейського життя. Збори взагалі по 75 

* V К0П\ На круг за м і с я « ь -
овариство українських артистів під ору-

Дою о. Г. Блакіти, граз в городі Конотопі (на 
Чернигівщині). Збори добрі. З Конотопа това¬ 
риство переїздить в Хутор Михайлівський. 

ТПШа Г. В. Борченка з 2 декабря рос-
почала вистави в г. Ялті, в театрі Новикова. 
Йшла п'єса „Ой, не ходи, Грицю». В труппі 
такі артистки й артисти: д-ки Антименко, Вол¬ 
конська, Григорьева, Дальська, Кочубей-Дзба-

ноЕська, Коршуновська, Карпаровська, Кохана, Ко¬ 
вальська, Лебедева, Рошимова, Соболева, Строй-
никова і Яковенко. Д-ї: Альбиковський, Борчен-
ко, Бондаренко, Бойко, Вчорашній, Васецький, 
Давиденко, Дерновський, Єфименко, Запольський, 
Карпуновський, Коханий, Ласкавий, Мирошни¬ 
ченко, Марченко, Науменко, Назаренко, Они-
щенко, Петренко, Токаренко, Тарасенко, Шка-
ренко і Щербина. 

* Справа з закладанням фонду ім. Кар-
пенка-Карого. 

В ноябрському числі „Украинской Жизни" 
видруковано листа удови небіжчика М. Дмит-
ріева з де-якими відомостями про фонд імени Кар-
пенка-Карого. З цього листа видко, що зібрано 
д. Саксаганським, М. Дмитрієвим і Васильківсь¬ 
ким 347 р. 95 коп., з яких 50 карб, залишилися 
у д.. Маркевича, а решта 297 р. 95 к. зберіга¬ 
лись у М. Дмитрієва; за пять років на них на¬ 
росло % 59 р. 60 коп. Ці гроші полтавці ду¬ 
мали доручить якій-небудь поважній організації, 
яка б заклала фонд, але досі це не могло 
справдитись. М. Дмитрієв ще за свого життя . 
бажав, щоб цей фонд було закладено на таких 
підвалинах: за кращі драматичні твори витрачу-
вати на.премії яку-небудь частину зібраних гро¬ 
шей, примірно карб. 200—300, а лишок най-
менче як у 100 карб, зоставався-б на далі, яко 
основа фонду, котра повинна збільшуватись то 
виручкою з видання премірованого твору, то при¬ 
бутком од вистав його, то жертвами прихиль-



них до цїєї справи трупп або поодиноких людей, 
поки, в фонді назбіралось би не менче, як 400 
карб, коли знову оголошувався-б конкурс. Рада, 
шо розглядала-б надіслані на конкурс твори, по-
винна-б складатися з наших видатних літерато¬ 
рів, та представників од тих трупп, що зроби-
ли-б внески у фонд. • 

На перші часи у раду безпремінно повинні 
увійти: дружина незабутнього Карпенка-Карого, 
Сохвія Віталіввна Тобилевич та П. К. Сакса-
ганський. 

На оці головні підстави фонду згожувалися 
усі полтавці та їх прихильники, що склали пер¬ 
ші жертви. 

На прикинці свого листа д. Дмитрієва ка¬ 
же, що, як що д. П. К. Саксаганський, або хто 
инший, прихильний до цієї справи, укажуть 
їй на таку певну інституцію, то вона зараз же * 
передасть їй усі внески, що зберігаються у неї 
з процентом, який наросте до того часу. 

* Український літературно-музично-дра-
матичний гурток в Новоросійську. В Но¬ 
воросійську заклалось нове українське т-во під 

• назвою: „Украинскій литературно-музыкально-
драматическій кружокъ въ гор. Новоросійск-fe 
Черноморской губ." 

Головні завдання нового товариства: 1) ши¬ 
рити та допомагати' розвиткові української му¬ 
зики, літератури та драматичної умілости; 2) зна¬ 
йомити ширші кола громадянства з українською 
літературою, музикою та українською сценичною 
умілістю, і 3) збірати старовинні та сучасні ук¬ 
раїнські пісні, разом з тим допомагати мате¬ 
ріально людям, що працюють на ниві української 
драми, літератури й музики. 

Для цього товариство має право улашто¬ 
вувати курси, бібліотеки, читальні, видавати 
книги, ноти, заводити стіпендії і т. д. 

Заправляє усіма справами товариства ко- . 
митет. До . комитета входят: С. I. Ерастов, 
Мельников, д-ка Герт, Анісімов, Лютницький, 
Гар, Лозовий та д-ка Гамалія; у кандидати до 
них І. Л. Гар, Різунов, Гмиря та Варвалкж. 
До ревізійної комісії обібрано Славгородського, 
Руденка та д-ку Сергізнко; кандидатами до них 
Шевченка, Аканова та д-ку Анісімову. 

* Картини. Т. Шевченка на постійній 
Київській виставці. 

У київському міському музеї на недавно 
одкритій там постійній виставці картин зараз є 
27 картин Т. Шевченка. 25 картин пробувало 

і раніш у музеї, тепер же Шевченківська колек¬ 
ція побільшилась на 12 акварелів. 

* Боротьба з українським стилем. Останнє 
земська зібрання Лохвицького пов., як і попе¬ 
редні зібрання, ознаменувалось завзятим походом 
де-якої части земських гласних проти україн¬ 
ського стилю народніх шкіл. Після невдалих 
попередніх виступів проти українського стилю 
ця частка гласних вдалася до иншого засобу 
боротьби з нелюбим їй стилем —од групи селян 
було подано заяву зібранню про бажання мати 
школи не в українському стилі, а в стилі em¬ 
pire. Зібрання ж, розглянувши цю „селянську" 
заяву, вирішило однак, і на далі будувать шко¬ 
ли в українському стилі. Цю постанову, треба 

. сказати, обстоювали і гласні селяне. 
* Кустарна виставка. В марті 1913 року в 

Петербурзі міністерство „земледілія и землеу¬ 
стройства" улаштовує, другу всеросійську ку¬ 
старну виставку. Треба подбати про те, щоб на 
цій виставці вироби українські не було зарахо- " 
вано до загально-московських, як це звичайно 
буває. 

* Всесвітній музей рукописів. Саксонський 
уряд засновує в Лейпцігу музей, в якому буде 
зібрано видатні рукописи всіх часів і народів. 

* Музей церковної старовини. В харьківсь- • 
кому єпархіяльному музеї багато цікавої старо¬ 
вини: перша друкована в Росії біблія острожської 
друкарні, старовинні портрети білгородського свя¬ 
тителя Іосафа та слободсько-українських архи-
реїв, грамоти та листи святителів-білгородсь-
кого Іосафа та Задонського Тихона, старовинні 
ікони, ризи, чаші, посохи, вінці, євангелії, хрести 
то що. Незабаром цей музей одкриють для публіки 

* Вовчанський музей старовини, у г о р о ; 
Вовчанську (на Харьківщині) земство улаштовуй 
музей старовини. В 1913 році для музея земство 
збудує дім в українському стилі. 

«Музей т-ва обслідування Волині Тепео 
в Житомірі упорядков ється музей т-ва обслі 
дування Волині І незабаром його одчинять д"'" 
публіки. В цьому музеї єсть: одділ археОлОгичнии 
та церковний, де переховуються старовинні печі 
та фотографичні знімки, етнографичний одділ в 

якому виставлено одіж, мережки та полотна в 
українському стилі, писанки В с і х повітів (більше 
1000 штук); а також історичний одділ з старо¬ 
винними рукописами та книгами і виробами з 
фарфору. 



* Замок князів Острооюських. З Височай-
шого дозволу 21 октября передано Братству 
імени князів Острожських замок в город! Острозі. 
В цьому замкові буде міститься музей, історична 
бібліотека та заля для народи ix читань про життя 
та діяльність князів Острожських. Цей замок 
збудовано ще в XV столітті. 

* Реставрація палацу графа Розумовсь-
кого. Торік в містечку Батурині, конотопського 
повіту, почалась реставрація палацу гр. К. Г. 
Разумовського, останнього гетьмана України. 
Папац уже покрито бляхою і зроблено дві бані, 
такі самі, як були і перш. Окрім цього мурують 
ще колони та прибірають в середині. 

* Гробниця. В харьківський єпархіальний 
музей церковної старовини мають привезти з 
Арсенівського скиту дуже старовинну грецьку 
гробницю. Ця гробниця багато літ стояла в 
грецькій церкві в Малій Азії. ' 

* Старовина на о. Березані. „Рада" пові¬ 
домляв, що Імператорська археологична комісія 
звернулась з проханням до завідуючого херсонсь¬ 
ким музеєм П. В. Гошкевича, щоб він доглядав 
за випадковими знахідками археологичної старо¬ 
вини на о. Березані. Острів цей для науки дуже 
інтересний. На ньому уперше оселились греки 
в межах сучасної України. Тут було їхнє місто, 

назва якого історії невідома; коло міста було 
кладовище, в могилах якого знайдено багато кош¬ 
товних археологичних річей, переважно античних 
ваз 7, 6 і 5 століття до Р . X., на вазах чудові 
малюнки. Більшість з цих скарбів старогрецького 
мистецтва переховується в херсонському музеї. 
Тепер на о. Березані збудовано воєнний форт, 
який оборонятиме вхід в Дніпро. Підчас земляної 
праці для кріпости, знайдено теж силу античних 
річей. Всі вони тепер переховуються в херсонсь¬ 
кому музеї. Цікаво, що археологична Імпера¬ 
торська комісія обіцяє п. Гошкевичу за його 
працю коло роскопок на о. Березані, оддати для 
херсонського музею тільки ті архелогичні зна¬ 
хідки, які будуть непотрібні для Імператорського 
Ермітажу, все ж коштовніше буде вивезено з 
України в Петербург. 

* В Київі при близшій участи відомого поета 
Миколи Вороного заснувалось видавництво „Во¬ 
лосожар". Нове видавництво має на меті вида¬ 
вати книжки, присвячені ' теорії мистецтва і 
літератерно-художній Критиці, а тако ж кращі 
твори наших поетів і белетристів. Свою діяль¬ 
ність воно роспочало. виданням книжки М. Воро¬ 
ного—„Театр і драма", куди увійшли Критичні 
статті сього автора з обсягу театрального ми¬ 
стецтва і драматичної літератури. 

Походження театральних афиш. 

з 'явилїГ^ а
Н Є К0ЖНИЙ собі У*™516- коли вперше 
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шукати те * а с т и в о походження афиши треба 
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стави. Можливо т і С П р а в д і Театральної ви-
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Перші, відомі нам афиші ми стрічаємо в 

давнім Римі, де вони разом з тим були який 
час і квитками для вступу. Той, хто впоряжав 
виставу (ігрище), робив квитки і частину їх роз-

. давав публіці, а инші наліплював на стіни; а 
щоб краще привабити публіку, на тих квитках 
була уміщена і ніби програма ігрищ, себ то-які 
саме забави мали відбутися, хто мав брати в 
них участь і який депь. Часом на цих квитках 
були й малюнки боротьби гладіаторів, кінських 
перегонів то-що. Як свідчить Пліній Старший, 
такі малюнки почали з'являтись в Римі за часів 
Теренція. Звичайно, такі розмальовані афиші 
вивішували в храмах, а опріч того герольди хо¬ 
дили по вулицях Риму і, зупиняючись на пло¬ 
щах і більш оживлених місцях, запрошували 
людей на зрище. Роскопи на руїнах Помпеї по¬ 
свідчили, що давні афиші мали багато спільного 
і подібного з нашими афишами. Це були афиші 
ріжного змісту і вигляду: були афиші, розмальо¬ 
вані на зразок наших великих плакатів, вставлені 



в рями, що вивішувались воло дверей театру. 
Часом на ній був малюнок однієї дієвої особи, 
з якого можна було пізнати, що саме мають ви-. 
ставляти—траґедію чи комедію, сатиричну чи 
мімичну п'єсу, часом же було намальовано і кіль¬ 
ка дієвих людеіі 8 однієї п'єси. Иноді на афнші 
було намальовано і цілу сцену, найбільш ви¬ 
значну або головну в п'єсі, от як і тепер це ро¬ 
биться на ілюстрованих афишах кафе-шантанів і 
театрів легкого жанру, напр. в електробіоґрафах, 
кінематоґрафах і инпі. Бували афпші і намальо¬ 
вані фарбами на стінах великих будинків, як у 
нас тепер в цирках і простонародніх музеях. 
Треба зауважити, що римські афнші, хоч і дуже 
нагадували наші, але такого меркантільного зна¬ 
чіння не мали. Вони не заманювали публіку до 
театру, а тільки ознайомлювали її з змістом або 
характером п'єси. Докладнійші відомосте про 
п'єсу публіка одержувала вже в самім театрі, 
де перед початком вистави на сцену виходив 
артист і говорив Пролог. Він навивав заголовок 
п'єси і в коротких словах знайомив з сюжетом 
її, поділяючи всю п'єсу не на дії, як у нас, а 
на окремі сцени, говорив скільки артистів бере 
в ній участь і хто яку ролю має грати. 

М. В. 

Надзвичайний винахід. 
В газетах в останні часи пройшла чутка 

про надзвичайний винахід художника-реставра¬ 
тора А. Я. Боровського. Художник вигадав про 
зорі фарби і рідкину, що роблять прозорими 
звичайне полотно. Картини написанні на такому 
полотні прозорими фарбами, мають вигляд вит-
ражів з тою перевагою, що зберігають вигляд 
кольорових і тонових картин і тоді, коли світ 
падає зверху на картину і при глухому фоні 
8-заду.. Сподіваються, що цей винахід одкриє 
нове використання і нове прикладання малярства. 
Він дає нові комбинації світа і кольора, зруч¬ 
ність праці з обох боків полотна, можливість 
більшої тонкости і разом з тим загальнодоступ-
ности, ніж в віражах. 

Можна сподіватись, що новий винахід внесе 
великі зміни в театрально-декораційну справу, 
де з'являться зовсім инші комбинації освітлення, 
кольорових ефектів, можливість небувалої про-
зорости в передачі повітря і т. и. 

Винахід А. Я. Боровського викликав вели¬ 
кий інтерес в художніх і театральних колах і 
Боровського запрошено прочитать про свій ви¬ 
нахід доклад в ріжних художніх товариствах. 

Твори, надісланні до Редакції. 
Товстонос В. ЖІНКА З ГОЛОСОМ (музична хвороба). 

Жарт на одну дію. К. 1913. ц. 15 коп. 
Його ж. ШАЛЕНА. Комедія на одну дію. К . 1913. ц. 20 коп. 
Спиридон Чериасенко. ЗЕМЛЯ. Драма на 4 дії. Видавництво 

„Наш театр-. Київ 1913 р. ціна 50 коп. 
С. Чвркасвнко. Ялинка (Як упорядковувати дитячі свята) 

Вид. .Український Учитель". Київ. 1913 р. ц. 80 к. 
Б. та М. Грінчеики. „Рідне Слово" (Читанка) Вид. .Укра¬ 

їнський Учитель" Київ. 1913 р. ц. 70 коп. 
К. Шероцький. РОСПИСНАЯ ПАСЪКА (Археологическая 

замітка). Відбиток з журнала .Православная По-
долія". Каменець—Подільський 1912 р. 

П. Сениця. Музичні твори до слівТ. Шевченка: .НА ЩО 
МЕНІ ВРОДА", для баритона ц. 40 к. .ЧОГО МЕНІ 
ТЯЖКО?" для тенора, або сопрано 40 к. .ВІТЕР 
В ГАЇ НАГИНАЄ ЛОЗУ", для баритона, або мецо-
сопрано 40 к. .БУЛО КОЛИСЬ В УКРАЇНІ-, д л я 
баритона 40 к. До слів О. Еоваленка: .ЩАСТЯ", 
для баритона 20 к. .ЛИСТИ КОХАНОЇ", для ба¬ 
ритона ЗО к. .ЗГАСАЄ ДЕНЬ" для мішаного 
хору 50 к. .ШУКАЮ" для тенора 40 к. БАЖАННЯ", 
дует для баритона та тенора, або для мецо-сопрано 
та сопрано 40 к. 

Г. С. Сковороды собраніе сочиненій т. 1. С.-Петербург. 
1912 р. ц. 4 руб. . 



охтоівіатіЕСіи:. 

Крамниця „ЧАС" КИЇВ, В.-ВОЛОДИМИРСЬКА, 53 
(проти Городського театру). 

^ = = В Е Л И К И Й і Р І Ж Н О М А Н І Т Н И Й В И Б І Р : 
всяких українських книжок; артистичних листівок з 
малюнками з українського життя, портретами українських 
письменників, артистів і гетманів; гончарських, сніцар 
ських, ткацьких, різбярських і инших кустарних виробів. 

ЗАМОВЛЕННЯ ВИСИПАЮТЬСЯ НЕГАЙНО. 
МОЖНА НАКЛАДНОЮ ПЛАТОЮ. КАТАЛОГ БЕЗПЛАТНО. 

Книгарня ХркЖй°Вістника 
має на складі великий вибір українських книжок, листовн. 
карток, нот, вид. львівск. Видавничої Спілки, Науков. Т-ва 
їй. Шевченка,.Українськ. Наукового Т-ва в Київі, Петер-
оурзьк. Добродійного Т-ва, вид. „Лан" й инш., також ро¬ 
сійські книжки по украін. питанню; складає бібліотечки. 
•замовлення книг, залагодж.'негайно. КИЇ В, 
к-атальог книгарня висилає дурно. В.-Володимиргька № 28' 

Український 
І0Т0Щ|Ит 
нии склад 

•*• Київ, Прорізна 28. 

Видавництво „НАШ ТЕАТР" 
е\ Лі JP № Я IB йРН драма на 4 дії. 
СПИРИДОН I L M I I D Дозволена 
ЧРПКЯГРНКП 1 І Г І И І І І В І «о видави. 
черкасенко.иі-ІІ1*ІІ1ціна 50 к. 
Продається у всіх книгарнях г. Київа. 

„Українська Книгарня" 
бувш. ред. „Кіевской Старину" 

Тут продаються всякі українські книжки, де-б вони і 
коли-б не були видані, а також й книжки російською 
мовою друковані, але які дотикаються українських справ. 

Адреса книгарні: КИЇВ, Безаківська 8. 
ІЙДАННЯ КНИГАРНІ Є. ЧЕРЕПОВСЬКОГО. 

Київ, Фундуклеєвська, 4. 
Вийшов з друку другим виданням 

український n n P R I T U I ПГ1ІІ" Упорскував 
д е к л а м а т о р , , Д U U D І І П І Ц І П І , Б. ГРІНЧЕНКО. 

Друге видання „Досвітніх Огнів" вийшло наново перероб¬ 
леним і значно побільшеним. До книг-, увійшло багато но¬ 
вого мат ріялу віршового й прозового з кращих творів 
українських письменників, виданих останніми часами, і 

переклади з видатніших світових письменників. 
У другому виданні додано новий одділ; уривки з драма' 

тичних творів, орігінальних і перекладних. 
Три мелодекламації М. Лисенка та М. Левіцького на слова 

Л. Черняхівської, С. Руданьського та Б. Грінченка. 
Нові портрети українських і чужоземних письменників, 

артистів, композиторів. Нові стильні визерунки. 
Ціна 1 р. 25 к. в артистичній оправі по малюнку 1. Шульги 1 р.75 н. 

КНИГАРНЯ Є- ЧЕРЕПОВСЬКОГО 
Має великій вибір українських і російських книжок і нот. 
При книгарні знаходиться театральна бібліотека україн¬ 
ських і російських п'єс. Замовлення висипаються негайно. 

Повний каталог українських книг висилається даром. 



Н О В И Н А 
M. Вороний 

ТЕАТР І ДРАМА 
Збірник критичних студій з обсягу театраль¬ 
ного мистецтва і драматичної літератури. 

Ціна 50 коп. 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА Р. 1913 
на український місячник літератури, науки й громад¬ 

ського житя 

Лїтвпатурно-Науковин Вістннк 
що виходитиме книжками по 12—15 арк. 

Містить белетристику оригінальну й переклади—повісти, 
оповідання, драми, поезії, статі з української истогії. лі¬ 
тератури, суспільної економії й иньших областей знання: 
огляди літератури, науки й суспільно-політичного, житя; 

критику й библїографію. 
Редакція і головна контора Київ, В. Підвальна, 14. 
Передплата на- р. 1912 для Росії: на рік 8 руб.; за пів 

року 4 p. S0 коп. . ' 
Переплата на Лїтер.-Науков. Вістник в 1912 р. для незамож¬ 
них учнів, студентів, сїльсьних учителів і учительон, низших 
служащих, робітників і селян знижена на 6 рублів (коли вони 

передплачують журнал просто з контори). 
Кому трудно відразу, нехай присилає на перше число 
кождого місяця по 1 руб., поки збереться повна перед¬ 

плата, а журнал посилатиметься зараз. 
Книгарням^ і ' всяким посредникам від передплати 5%, 
але тільки в тім разі, коли передплата виплачується 

повна (8 руб ) і вся відразу. 
Видавець Л. Старицька-Черннхівська. Редактор 0, Лисенко. 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА ШК. РІК 1912/13 

на український пе- Р R I T П Г І " Т Р е т і й Рік 

дагойчний журнал » V ^ U 1 1 V1 V r видання. 
Журнал призначається для сем'ї і школи і виходить раз 
на місяць (всього 9 книжок, кожда розм. од 5 до 6 ар¬ 

кушів) по такій програмі. 
1) Статті що до теорії виховання і народньої освіти. 

2) Ознайомлення з усякими питаннями виховання і прак¬ 
тичне пристосування їх до шкільного й сем'йового життя. 
3) Значіння художнього розвитку в справі виховання і 
освіти. 4) Сьогочасне становище народньої освіти, школи 
і народнього учительства на Україні. 5) Хроніка діяль-
ности всяких просьвітних, педагогичних і наукових това¬ 
риств. 6) Огляди педагогичних російських і закордонних 
журналів. 7) Твори красного письменства. 8) Бібліографія. 

Журнал „Світло" виходить з сентября. 
Передплата на рік 4 карб. На пів року 2 карб. 50 коп. 

За кордоном 5 карб. 
Редактор-Видавець: Л. Шерстюк. 

Приймається перед- ТЇІ ТІҐ\Н Щоденна Україн-
плата на 1913 рік w A 1 * " ^ ська часопись 

34 рік видання. 
Передплата на рік в Росії 18 руб. на */j року 9 руб. 
АДРЕСА; АВСТРІЯ, ЛЬВІВ РИНОК ЧИСЛО 10. 

Редактор В. Бачінськіій. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А НА 1913 Г О Д Ъ 
на ежем-Ьсячный журналъ 

„УКРАИНСКАЯ ЖИЗНЬ". 
Программа журнала: Руководящія статьи по нацюнальнымъ 
вопросамъ.—Обзоръ собьітій текущей жизни на Украй¬ 
ні.—Сужденія печати, преимущественно русской і поль¬ 
ской, объ украинскомъ вопрос*.—Письма иэъ россійской 
Украины и изъ Галиціи.—Критическія статьи и литера¬ 
турный обозр-ьніа; библіографія.—Украинское искусство.— 
Разныя извістія і замітки.—Отв-Ъты редакцій на вопро¬ 

сы читателей, относящееся къ проіраммі журнала. 
Въ каждой книжк-Ь—отл-Ьлы: .На Украинъ і внЬ ея" 
(изв-Ьстія, замітки, сообщенія и т. д.) и „Библіографія". 

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ. ' . 
Съ достав, и перес. Годъ 6 м-Ьс. 3 мъс. 2 мъс. 1 мъс. 
Въ poeci и . . . . 6 р. 3 р.—к. 1 р. 50 к. 1 р. 10 к. —р. 60 к. 
За границу . . . 8 р. 4 р.—к. 2 р.— к. 1 р. 50 к.—р. 75 к. 
Для народныхъ учителей, сельскаго духовенства, млад-
шаго земскаго медицинскаго персонала, а также для 
учащихся, рабочихъ и крестьянъ допускается, при непо-
средственномъ обращеніи въ редакцію, ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА: 
на годъ 5 руб., на 6 мъс. 2 руб. 50 к. и на 3 мъс. 1 р. 25 к. 

съ доставкою и пересылкою. 
Подписка принимается въ -конторі .УКРАИНСКОЙ ЖИЗНИ": 

'Москва, Б. Дмитровка,-14.—Телеф. №308-79. 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА ІЛЮСТРОВАНИЙ 
ТИЖНЕВНИК 

„Вістник культури і життя" 
Виходитиме в КиТві, раз на тиждень об'ємом в два арку-

- ші з іллюстрациями. Близшу участь в редаґованю при¬ 
ймав 'Гнат Хоткевич. 

ПРОГРАМА: Беллетристика оригінальна й перекладна. 
Вірші. Вісти з поля науки" й артизма. Вісти з життя чу¬ 
жих країв і рідного краю. Журнал журналів. Критика й 
бібліографія. Спорт і авіятика. Хроніка. Загадки й задачі. 

. Іллюстрациї. 
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: КИЇВ, ВЛАД.-ЛИБЕДСЬКА. 13. 

Ціна на рік 6 руб. 
Редактор Відавець П. Багацький. . 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА 1913 РІК 

„ДНІПРОВІ ХВИЛІ" 
Українськачасописьвиход. у Катеринославі двічі на місяць. 

Умови передплати 
на рік 2 р. 40 к. на '/з року 1 р. 20 к. окроме число 10 
коп. Гроші треба надсилати виключно на адресу: Катери¬ 
нослав, Проспект, Книгарня М. Лозинської для редакції 

„Дніпрових Хвиль". 
Редактор-Видавець Е. Котов. 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА 19ІЗ РІК. 

Рідний Краї і Молода Україна. 
Рідний Край часопись літературно-громадська з малюн¬ 
ками. Виходить двічі на місяць. Молода Україна додаток 

Рідного Краю—виходить раз на місяць. 
Умови передплати: на рік 4 р. на '/» року 2 рублі 
АДРЕСА: КИЇВ, М.-БЛАГОВІЩЕНСЬКА, 101. 

Редактор-Видавець О. Косач СО. ПчШа). 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА~НА 1913 РІК 
наединийнаслобідсь- d P H f l f l l Виходить що тижня 
кій Україні часопись Xsl Ш й у н е д і л ю в Харькові. 
Умови передплати: на рік 3 руб. на »/я року 1 р 75 к. на 

З місяц. 1 руб. Окроме число 5 коп' 
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: ХАРЬКІВ, КОНТОРСЬКА № 21. 

Редактор М. Біленький. Видавець М. Міхновський. 



ПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА 1913 РІК 
на українську газету 

Рік видання W\ \ Т¥ А II Рік видання 
_восьмий^ t t II / ї ї J Я. * * восьмий̂  
Газета політична, економична і літературна виходить у 
КИЇБІ що-дня опріч понеділків і днів після великих свят. 
В 1913 році „РАДА" друкуватиметься виразним і стислим 
шріфтом і матеріялу буде входить в кождий № значно більше 

ЦІНА на рік 6 карб., на 6 міс—3 карб. 25 коп., на 
З міс.—1 карб. 75 коп., на 1 міс—65 коп. 

Кождий передал, може одер- f * Т І f k | 2 f - f І / І І / Україксь-
жати з к-ри „Рада" за 6 карб » V>«1 V J D 1 1 Г 1 Д \ R01- мови« 
Зібраний редакцією журн. „Кіевская старина", премірова-
ний Рос. Акад. Наук, і виданий під редакцією і з допо¬ 
вненнями Б. Грінченка, в 4-х великих томах. В книгарнях 

словник цей продається по 8 карб., без пересилки. 
Адреса редакції і головної контори: у Київ!, Велика—Під¬ 

вальна вул., д. 6, біля Золотих Воріт. Телефон. 1458. 
Редактор В. Яновський. Видавець с. Чикаленко-

ЩЕ МОЖНА ПІДПИСУВАТИСЬ НА ТРЕТІЙ РІК 
(з 1 ноября 1912 року по. 1 ноября 1913 року) 

на український хліборобський і кооперативний часопис 
з малюнками: 

Ш и РІК ВИДАННЯ ТРЕТІЙ- Ви¬ 
ходить книжками що 1-го й 15 
числа кожного місяцю і подає 
багацько практичних статей і 

бові Завпяиио v н о в и»ок українському хліборо-
Українсіки" V В ° « М М а е -РІЛЛЯ"-ставати у помочі 
єднатиТо «упи й в

Ри°яГ' " а В а Т И Ї М агрономичні" поради, 
лянських товариств І ТИ П ° Т р Є б И ° К р Є М И Х ЛЮДЄЙ ' Се" боробство скот=п "Рограму часопису входить: хлі-
нарія, сУд;вТспп

Р
я
 0> с а д і в ™ в о . пасішництво, ветери-

з практики ы„Р ' . к о о п е Р а * * і инше. Багато звісток 
В Р І Л Л І " Д П 0 Ш Д Ш читачам . 

пишуть багато агрономів, спеціялистів і прак-
К1В хліборобів та кооператорів. 

. Редактор-видавець А. Аохипенко. 

\йї™*Їіі^і27у£?*тШтШ БУДЕ РОЗІСЛАНО: 
| û f t c y 3 малюн- дХіб°Р°бського По-1 Метелика-пора-
I ками.:-: ••• • . А р^ДНИка-Календаря ду видавництва 

~ - ^ — L 9 * 3 - H рік. :•: х :-:Х „Рілля- :-: :-::-: 

На р і к - 2 каоб Н А " Р ! Л Л ' " 
річно-5 копой1 пІВ"рокУ 1 «арб. В Галичину 

°Рон Окроме число—15 коп. Одно 
число на пробу—7 коп. 

Киї„ т А П Р Є С а Ре«акЧії: 
ИІВ' ТУРгенівська вулиця, № 9. 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА 1913 РІК 
(рік видання пятиіі). 

літературно-

критичний, 

громадський 

український 

місячник 

Передплата річна на „УКРАЇНСЬКУ ХАТУ" 4 руб. (за кордон 
12 корон), півроку 2 руб. 50 коп., окрема книжка 35 кой. 

(з перес. 40 коп.). 
Адреса: Київ, Ділова, 4. 

Редактор-Видавець II. Богацькни. 

У Київі виходить з нового ро- ЯЛ А Ж% L i 4 1 
ку новий Український літе- lui fll Я К 
ратурний і громадський тиж- B B | V | ш\ її В І 

невик під назвою / / 

Адреса редакції: Київ, Тургенівська, 9. 
„МАЯК'*' найбільшу увагу звертає на добрий виклад, на 
мову й задовольнення потреб численної сельської та ро¬ 
бітничої української інтелігенції. Багато в тижневикові 

малюнків, дописів, звісток та справочних відомостів. 
„МАЯК" призначається для незаможньої української ін¬ 
телігенції, котра тільки що шукає стежок до самоосвіти 

й хоче придбати знання про свій край та народ. 
Ціна за „МАЯК": 

на рік З карб. — к. | з пересил-
на пів-року 1 карб. 75 к. J кою. 

Редактор-видавець 3. Шевченко. 

„Добра Новина", 
народна часописи, присьвячена ширеню просььіти і 

науки та суспільним і господарським справам. 
«ДОБРА НОВИНА" коштує на ЦІЛИЙ рік: 

в Австрії . . . 4 корони, 
в Нїмеччинї . 4 марок, 
в Росії . . . 2 рублі", 

в Америці (в Спол. Державах і в Канаді) 1 доляра і 50 центів 
Число на оказ посилається кождому, хто пришле почтову 
марку за 15 сотиків (15 фенігів, 7 копійок, 5 центів) і 

свою докладну та виразну адресу. 
Гроші і письма для „ДОБРОї НОВИНИ" посилайте на 

таку адресу: •»•" 
„Добра Новина", у Львові, улиця Різьбарська ч. 5,25. 

(Lemberg, Austria). 

НгьіЗМЙ ł ^ t i a u " Орган, Товариства руских 
„ і і и В И И І\р<ДИ фармерів в Канаді" є одино¬ 
кою хліборобською часописию в Канаді. Виход ть три 

рази на місяць. 
Коштує 1.50 річно—За границю 2.00 поодиноке число 5 цт. 

Передплату треба Ы Е ^ % А 5 К 
посилати на адресу: ^ ^ " ^ j ^ A D A . 


