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Перше число „СЯЙВА" виси лається у сім 
передплатникам 1913 р. 

Друге число буде вислано лише тим пе¬ 
редплатникам, які поновлять передплату на 
1914 р. 

Друге число буде присвячено 100-літн. юви-
лееві Тараса Шевченка і вийде оздоблене його 
малюнками і рисунками. 



Від редакції. 
В свій час, великий Шевченко, з любови до рідного краю і в естетичному за¬ 

хваті, задумав видавати „Живописну Україну". Це була щаслива гадка... Поет— 
мистець прекрасно розумів, що ніщо так не впливає на людину, як блескуча врода, 
змальована дотепною рукою. На жаль, здійснення тії гадки спинилось через деся¬ 
тирічне заслання Шевченка. 

По ворітті з неволі Шевченко вдався до гравюри, щоб знов кращими зразками 
мистецтва підносити душу вкраїнського народу. 

На жаль, лиха смерть знов перервала горливі мрії великого артіста. 
Нині, в новому столітті, ми хочемо піти заповітним шляхом Шевченка; хочемо 

розгортати красу рідної країни. Тільки шлях той ми бажали б поширити, з огляду 
на наші сили і потреби часу. 

Хай встане на наших сторінках „Живописна Україна", але не тільки в фарбах 
а і в слові, в гуках. Хай воскреснуть перед нами старі мальовничі руїни, але встане 
перед очима й молоде мистецтво: без старого нема молодого, але надія розвою—го¬ 
ловно молоде, яскраве, палке. 

Маючи це на меті, разом з малюнками старої України, ми будемо подавати 
факти і обмірковування нашого молодого мальовання, поезії і всього иншого, про 
що треба говорити і що само.хоче, щоб про нього висловили думку. 

В найблизчому часі маємо сістематично подавати малюнки наших молодших 
живописців з характеристикою їх творчосте. Теж буде зроблено і відносно поезії і 
особливо театру, Щ° в о с т а н н І часи займа все більш поважне місце. 

Окрилені бажанням послужити рідному краю, ми все ж таки не випускаємо 
з ока одного... В нашій справі останнє слово за громадянством. 

Кожне найкультурніше предприємство потрібує і духовної і матеріальної запом 
І ми з своїм видавництвом потрібуємо і того й другого. 
Коли громадянство відчуває потребу в нашому ділі, коли спочуває „Живоп 

Україні" в поширених межах, тоді не лишаться в темряві різні її скарби і знай 
те освітлення, яке ми спроможні будемо дати. Тільки в тій надії, що громадянство 
нас зрозуміє і підтрімає, ми й одважились наше діло провадити далі. 



Розгортаймо чорні крила,— 
Прапор нашої печалі, 
І вперед, країно мила, 
В світозорі линьмо далі! 

Хай на смерть нам крячуть крюки,— 
Смерть од волі та простору... 
Байдуже!.. На пломінь муки 
Віри повні, линьмо вгору І 

Обновімся край престолу 
Ідеалів—зорь всесвіту! 
Загартуймо душу кволу 
Для народнього розцвіту! 

І, як злинемо додому, 
Заквітчавши в сяйво чоло, 
І промінню молодому 
Розійтись дамо навколо, 

Зникне дух оюиття старого, 
І кріз темряву глибоку 
Щастя вигляне з нового. 
Хоч не 'року, то стороку. 

Хмар високих білий гарт. 
Млявий сон полявин. 

Південь. Тіні. В'ялий жарт. 
Сяйва. Барви... Травень! 

Там, де стогнуть пугачі— 
Дуб замер зелений; 

Шинував його йдучи 
Вітерок шалений. 

Заховавшись за кутком 
З невдалого хисту, 

Калинонька над струмком ' 
Низала намисто. 

Взявши, фарби оксамш 
З ланіт херуеи ца> 

Надсилала! евій привіт 
Івпід віт шепшина. 

І півночі не оісдучи, 
Березка замліла, 

Ласкам сонця даючи 
Свої груди білі. 

Вийшов з гаю під нахор 
Небесного моря— 

Легіт, сонце та простор 
Мирували чоло. 

І набравши на зразок 
Подарунків літа, 

Став я вить собі вінок 
З найкращого цвіту. 

Чую гомін... І стемнів 
Разом степ зелений... 

Тихий голос долетів 
Хвилею до мене. 



„Не час вінкам твоїм! Дивись— 
Он бачиш—хмара встала! 
Вона гінцем мене послала— 
Вернись, назад вернись! 

Поглянь, як знов затих твій ліс, 
Який стоїть понурий! 
Заздалегідь я сам доніс, 
Доніс йому про бурю. 

Летиж назад—велика мить: 
Огонь з небес прибуде, 
На гай твій раптом налетить 
І вдарить—прямо в груди! 

І стрепенеться длань землі 
І жах Ш остуде. 
І по над нею в темній млі 
Чийсь Дух вітати буде. 

Вернись назад, і до кінця 
На степ свій не вертайся: 
Той Дух боїться струн співця, 
Вернись назад—не гайся!.. 

І коли в морі крови й ран 
Свое ти знайдеш Слово— 
Тобі, співець, від нас—пеан, 

Тобі—вінок готовий!.— 

М. Фітнський. 

Л. СТАРПЦЬКА-ЧЕРНЯХІВСЬКА. 

СВЯТО. 
Клопіт і заметня носилися по вулицях 

великого міста; підганяли навантажених по¬ 
купками людей; дзвонили що-сили в дзвони 
трамваїв, грюкали і репіли дверима крамниць 
і гонили запорошені снігом коні, та вкриті 
хутровими запонами гриджоли, що різали ви¬ 
сокими залізними полозками твердий і бле-
скучий, мов цукор, сніг. На перехрестях ву¬ 
лиць, та й геть по при-стінах будинків, куп¬ 
чились перекупки і хлопці з ріжним крамом; 
з кошиками, завиненими в якесь тепле дран¬ 
тя... Вони вигукували, та запрошували по¬ 
купців, та топтали ногами, та дмухали на 
червоні пучки, що випиналися з відрізаних 
пальців рукавиць. 

По базарах кипіло й клекотіло, мов в 
казані; було тісно і весело. 

Сніг замітав вулиці та притрушував все 
В кожному будинку, великому й малому' 

йшла похаплива робота. З високих покоїв 
верхніх поверхів зносили пишні меблі, окса¬ 
митні килими. 

Веселі гуки тріпачок розлягалися по на 
дворі. Вони наче пересміювались, перегуку 
вались, пророкуючи щось близьке, веселе 
Услужниці, пов'язані хустинками, весело по 
котіли підборами по сходах; важка праця 
сьогодня не гнітила їх. Щось надходИло ? 2 * 
наближалося, веселе, широке, ясне ' 

По підвалах теж готувались Д о Ч о г о с ь 
виносили трусити і свої лахв. А В кого вже 
не було чого й трусити, той розводив в гот>-
щику крейду з синькою, аби вимазати чисто-
чисто СТІНИ. 



Надходило свято. 
За гамірним містом життя лежало ши¬ 

роке місто смерти. Тут було тихо і самотно. 
Живим сьогодня ніколи було навідатись до 
мертвих та й мертвим почекати не гріх. Але 
и тут готувались зустріти свято, як слід. 

Поміж рядів пишних помників і білих 
хрестів—рівних і похилених, марморових і де¬ 
рев'яних, носилися маненькі білі сніжинки і 
щільно притрушували найменчий рівчачок, 
встелали білим, пухким килимом всю землю 
і кожний горбок. Забуті, обвалені могили те¬ 
пер виглядали пишними саркофагами. В цар¬ 
стві рівности и братерства холодна рука рів¬ 
няла всіх, 

В повітрі скрізь одбувалась така-ж по¬ 
хаплива, шпарка робота: біля кожної гілки, 
найменчої сухої стеблини клопоталися маню-
сенькі, непомітні краплинки; вони прибирали 
їх дивними білими голочками, мнягкими і 
пухкими, мов оксамит. Від праці маненьких 
краплинок кожна стеблина росцвітала ніжним, 
білим цвітом: а голі дерева вкривалися пиш¬ 
ними білими шапками, роскішними й чарів¬ 
ними, як сон. 

Забуті, самотні могили, на яких ще стир¬ 
чали з літа кущі зсохлого бур'яну, тепер пи¬ 
шались чудовим, казковим убранням; чарівні 
білі рослини стояли, мов зачаровані, в своїй 
чистій красі. 

Сонце схилялось. Вікна міста життя ве¬ 
село виблискували червоним золотом, грали 
самоцвітом. 

Золоті вершечки помників заграли теж 
на сонці, а по білій долині послався мов по¬ 
дих рожевий, і понялися срібні дерева і білі 
могили чимсь теплим і сумним, мов тиха 
ухмілка, мов спогад минулих часів. 

З міста летів глухий гомін^там кле¬ 
котіло життя. 

В могилах було тихо; туди не добува¬ 
лися жадщ rym, але в що тиху предсвятну 
годину щось ворушилось і тут 

На^іжнійші і найтіснійшї cvcizm ле-
тт** де стояли п о х и л е н і ^ в ' я н і 

Тут лежав бідний літератор щ о цілий 

гіскрами дотепу, влучних, колючих натяків, 
веселого сміху. 

Мусів робити це день по дню, день по 
дню... і тоді, коли хотілося лише загорнути 
голову в ковдру, загасити світ, замкнути две¬ 
рі, щоб не бачити нікого й нічого, а тільки 
мовчки поринати в холодну пітьму... Мусів,— 
бо ці дотепи й жарти, це-ж був борщ, який 
він їв на обід, дрова, якими палили грубу, 
одежа родини, книжка, оливець. І коли-б він 
перестав жартувати, три пари очей спинили-б 
на йому свій погляд, - за що? 

Добував жарти і крізь сльози, і крізь 
нудьгу. Волосся сивіло, а жарти дзвеніли; 
тільки, чім далі, бракувало їм більше та біль¬ 
ше веселого дзвону, а читачі й редакція, по¬ 
хитуючи головами казали: „витхнувся наш 
„перець"... так... так..." 

Це почував він і сам. 
Перед Різдвом і Великоднем йому на¬ 

лежав святочний фельетон. Цим фельетоном 
латалось багато дірок, на нього справлялося 
свято. 

І він писав їх що-року, як водиться,— 
оповідання з радісними кінцями, солодкі і 
милі, як гарна цукерка, завинена в срібний 
папірець. Що-року треба було вигадувати їх, 
щоб передплатник був задоволений і, розгор¬ 
таючи вранці часопис, добував приємний на¬ 
стрій. 

Чим далі, тим важче було писати ці со¬ 
лодки оповідання, але він мусів їх писати: на 
них купувався тихий спокій святкового дня. 

І коли рукопис було скінчено, відне¬ 
сено до редакції і одержано гроші,—яка. на¬ 
ставала тоді чудова хвилина! Згадувалося 
все, що треба було кожному купити... Зда¬ 
валось, що разом з цим святом'прилетить 
щось ясне, хороше, що переверне все бідне 
життя... Під впливом цього настрію, він брав 
ще й аванс, щоб зустріти свято, як слід. 

І коли зелена ялина займалась ясними 
зірочками, і теплий дух воску, перемішаний 
з духом зеленого дерева, наповняв хату, щось 
радісне, щось лагідне стискало груди-

Завтра..- завтра знову прийдуть будні. 
Хай будуть. Але сьогодня серце тріпотіло, 
сьогодня було свято, день тихого спочинку 
на землі. 

Поруч з могилою фельетониста стояв 
облуплений хрест, власне не хрест, & тільки 



самий стовп перехрестя з якимсь штучним 
написом, давно обвалилось, та й поділось 
десь; хто його зна; мабуть, сторож забрав, щоб 
поколоти тріски на самовар. 

Під стовпом лежав бідний артист яко¬ 
гось другорядного театру, старий комік. Ко¬ 
лись, на світанню його артистичнього життя, 
грало в ньому світле сяйво таланту;, його по¬ 
ривало до праці, до тонкої. артистичної гри, 
але горбі та гра була незрозуміла, а треба-ж 
було заробляти ласки в юрби,— тонших гля¬ 
дачів не було. Почав „фортеляти"... Спочатку 
потроху, а далі все більше й більше. За ку¬ 
лісами його прозвали „огірем"; дуже міршавий 
був він. Майже кожного вечора мусів він ма¬ 
зати своє обличчя і виходити на кін забав¬ 
ляти горбу. Так день в день, літо і весну, зі-
му й в осени... ї ї всі мрії про вплив на душу 
юрби, про гостру сатіру, про високе завдання 
артиста пішли геть за водою разом з моло¬ 
дими літами. Надходила старість з хворобами, 
утомою, нудьгою і сумом. Але сумувати йому 
„не полагалось": треба було цупко тріматись 
за своє місце в труппі і не пускати „молодих". 
Між репетиціями й спектаклями точилося 
життя і тільки ця хвилина — свято миготіла, 
як зірка в темряві життя. 

Роздобувши авансіка, поопішався він ра¬ 
дісно до дому. Згадувалось все, що треба бу¬ 
ло кожному купити; уряджалася ялинка, ку¬ 
тя. І коли він седів так в своєму невеличко¬ 
му гурті за чисто вистеленим столом, наче 
відходила далеко безрадісна дійсність, роэгла-
жувалися зморшки па старому обличчі, рос-
цвітав в серці якійсь привьялий квіт. 

А там,—там знову йшли будні; але ця 
свята хвплшіа вливала краплю ясного спо¬ 
кою в чашу бідного, каламутного життя. 

Поруч з могилою актьора розсівся якийсь 
невеличкий горбочок; хреста на ньому не бу¬ 
ло, бо ніхто його й не становив ніколи. Під 
горбочком лежала швачка; маленька, сухор¬ 
лява, непомітна за життя, непомітною лиши¬ 
лася вона й після смерти: злиденний горбо¬ 
чок ростоптали люде, розмили дощі і швидко 
він мав зрівнятись і зовсім з землею. Але те¬ 
пер і її невідома нікому могила сяла баєчною 
красою: біла, чиста, пишна, прибрана срібни¬ 
ми рослинами фантастичньої краси. 

І під білою могилою ворушилось щось... 
Спогад про свято, про передодні свят... Пан¬ 

на Анна, так звали: й колись, ввали і тоді, 
коли вона пішла заміж і мала вже четверо 
дітей. Вона була завжде порядною дівчиною, 
а потім пішла, як слід, заміж і мала закон¬ 
ного чоловіка. Законного! О, за ці роскоши, 
які не порангу бідній модістці, платилась во¬ 
на тяжко все своє життя. 

Маненька, чепурненька, до всіх ласкава, 
і лагідна завжде,—її любили всі панни 1 па¬ 
ні, бо скільки не морочили голови панні Ан-
ни, скільки разів не примупгували її' перероб¬ 
ляти сукні, вона з охотою робила це, не озива¬ 
ючись жодним прикрим словом. Вона навіть 
любила ці сукні—такі чисті, білі, хороші, як 
любила у всьому красу і порядність, якій не 
зазнала за все свое життя. 

Білі, прекрасні сукні творилися в пеклі, 
те брудне пекло заробила панна Анна своїм 
чистим життям. 

В манесенькій хатинці, яку перепинала 
ситцова занавіска, було все—і майстерня, і 
спальня, й їдальня і кухня. Власне інтімне 
життя эосередчувалось за занавіскою,—і там 
було пекло. Не вважаючи на всі заходи пан¬ 
ни Анни, там було пекло. Законний чоловік 
мав якусь посаду, і платні його вистарчало 
як раз на те, щоб бути п'яним щоденно а 
коли вже не вистарчало його заробітку, тяг¬ 
нув гроші з жінки, бив діти, ніс все, що бу¬ 
ло з дому. Мусила жінка постарчати на все. 

Нічого не виходило з життя панни Ан¬ 
ни,—вона вибивалася з останних сил, мов та 
злиденна шкапа, що забилася з важким возом 
на слизьке,—але не помагало ніщо. 

Всі їй каэали: дурні ви, панно Анно, ма¬ 
єте такій талан до шиття і гинете так, чорт 
зна, через що. 

Мабуть, тому була й правда. Дурна бу¬ 
ла вона, дурні були й дрібненькі діти—такіяс 
старанні, тихі, заморені,—розумний був тіль¬ 
ки чоловік. 

Але й в житті панни Анни були, хороші 
хвилинки свят: коли вона, маленька еухотшя 
ва, верталася майже бігцем додому/ віддавай 
останню сукню, і стискувала в своЩ -nvn 
стерте портмоне,-«* ставало легко і радісно 
на душі: забувала і злидні, і горе, і ЇЇГ 
що не стуляла над голкою очей ' 

Не все-ж на других, треба-ж було поро¬ 
бити й на себе. І дома починали готуватись 
до зустріч! свята. Мились вікна, підлога, ми-



лась занавіска; щось варилося і шкварчал о в 
печі. Оеред хати стояла ялиночка манесенька 
така* як букетік, а біля неї клопотались 
старші дітки, чепляли на зелені гілки гру¬ 
бі базарні золоті, і срібні зірки. Свято одбе-
разіо всі гроши, але хтілося хоч один раз 
на життю пожити так, як люде живуть. Щось 
фантастичне творилося в хаті: зелене дерево, 
теши вогники білих свічок^ тиша і спокій, ков¬ 
баса, пероги, самовар на столі. Малятка, за-
чісані й помиті, в новеньких бумазейкових сук¬ 
нях, побравшись за ручки, ходили круг ялин¬ 
ки, а сама вона з чоловіком, теж чистим і 
тверезим, седіла за сомоваром і почувала се¬ 
бе майже щасливою. . . 

Ранок, звичайно, вертав до дійсности. 
Чоловік напивався, бив її і дітей, трощив 
ялинку... . . 

І знов цокотіла машина. Знов бігала пан¬ 
на Анна>;мов накручений годинник, по паннах 
і панях; бігала, бігала, аж раптом спинилась 
і розгубила всі голки. 

Поруч з могилою панни Анни не було 
могили, але по скопаній землі знати було, що 
і тут закопано когось. Так воно і було. Тут 
поховано було жінку. Хто її знав, що таке 
була, вона, як і КОЛИ прибилась до міста. 
Ьула,вона.ще підлітком, коли мати підв'яза-
a L n l * " ^ 1 1 1 ^ * сказала: »НУ Дочко, іди-ж 
заробляй«. І пішла. Ходила на поденну. Ма¬ 
ла^коханців, били її, одбирали заробіток, зну-
J ™ * * над нею. Наймала вона куток Верта-
їїх « ? Ь К И ВНОЧІ' цілі даі гакалаеь по чу-
иа а 2 * * ' А Л Є п е р е д с в я т о м виходила і во-
й вона Т ° М Н а б а з а р ' б а ч и л и " ж Л*>Д*> ЩО 
с в я т Т я П л ^ ' ГОТУЄТЬС1Ї І С0бі 3 ^ и 

• ^ ^ р ч а л и ' Т ^ ^ Г ДОМУ 3 К ° Ш И К 0 М ' 
ки свинячої г

а ™- б і л а шіика пляшки, ковал¬ 
ю є Тштс ' к°Р1а*хР*У-почувала 

™*о^ТыУЯШ' великий б « хліб і 
ТшІ^арвии х Г 1 Г0Л0ВИ стояли на столі' аРвий холодець, зверху на ньому бу-

ла. товста масна шкура, і коли вона його ви¬ 
кинула з ринки, він так і задвигтів на та-
рільці. Круг стола седіли "гості, світ з вузь¬ 
кого вікна під стелею не гаразд освітлював 
хату, але було тісно і тепло, так тепло, що 
наче всі кістки і все тіло роспливались від 
того тепла. Співали пісні... „Та нема гірш 
нікому"... і вона співала, і так жалісно розля¬ 
гався той спів... а в ньому забувалися всі 
злидні життя, ввижалися якісь давні картини: 
зелені луги, тихі води, срібні гуси. То було 
свято... 

А потім счинявся гвалт і бійка, її били, 
вона билась, верещала, падала у сніг... а вран¬ 
ці прокидалась побита і хвора... Верталися 
будні, і знову стояла вона в кухні, повній га¬ 
рячої пари над баліею брудного білля. 

Далеко від братерського гробовища сто¬ 
яв високий помник дорогий, мармуровий. Це 
була тісна оселя стародревнього дідуня, що 
пережив усіх своїх кревніх і лишився один, 
як палець, серед унуків. Скільки радощів да¬ 
вали йому за життя свята, коли ввесь рід 
його збирався за довгим столом... Але чим ста-
рійшим ставав дідуня, тим мовчазнійшій бував 
він за вечерею, бо круг нього сідали вечеря¬ 
ти його спогади, болючі і гіркі, а все-ж та¬ 
кі дорогі... 

І під кожним хрестом на цій мовчазній 
долині лежало життя молоде і старе, радісне 
і сумне, коротке і довге... Убоге і повне вра-
жінь, почутів і думок. Все те спливло кудись, 
все те минуло—саме свято, що сяяло зіркою 
в кожнім житті, не тішило вже тут нікого. 

Спустилася ніч; стишився гамір в місті 
життя. На зелених гілках пахучих ялинок за¬ 
палали теплі свічечки. Спокій і радість опо¬ 
вили втомлену землю. 

Над містом вічнього спокою блищали 
ясні зорі, холодні, далекі, байдужі до всіх. 

Але, мов тихе зітхання, неслось з кладо¬ 
вища: 

„Благословенно будь свято, тиха хвили¬ 
на спочинку людей на землі". 



Український варіянт старої тосканської композициї. 
В прекрасній КОЛЛЄКЦЙЇ ікон музею п.п. 

Ханенків у Київі справжнею перлиною є ве¬ 
лика (3Va аршини висока) ікона-тріптіх, по¬ 
дарована невідомо якій церкві гетьманом Іва¬ 
ном Самойловичем (рис. і). Ікона представ¬ 
ляє композицию т. з. „Деісус"—в середній 
части Христос на троні, на бокових створках 
тріптиху Діва Марія і Хреститель. Компози¬ 
ция центральної частини тріптіху, оточенне 
Христа по сторонах трону двома янголами, 
показує на тосканське походженне сеї ком¬ 
позициї. 

Ся композиция в Тоскані під кінець 

ХШ віку дійшла високого ступня доскона-
лости, з тою ріжницею, що там, відповідно до 
середньовічного релігійного настрою, на троні 
представлена Діва Марія, з дитятком Ісусом 
на руках (Мадонна Одіґітрія). Власне, пред¬ 
ставление на троні Божої Матері з дитятком 
або Спасителя з розкритою книгою, є дуже 
давне; початку його треба шукати в' перших 
віках нашої ери, а ширшого росповсюдженвя 
в византийському мистецтві. Між мозаїками 
св. Софії у Константинополі навіть був обрав 
Спасителя, досить подібний до Спаоителя на 
Самойловичевому образі, але тосканські май-



стри. другої цоаювтані-ЗиЦ лтоліїхя -доповни¬ 
ли образи цього типу янголами, розміщеними 
коло трону з обох боків. В Тоскані можна 
простежити, як постійно така композиция роз¬ 
вивалася і занепадала протягом трьох віків. 
Спочатку трон займав дві третини поля об¬ 
разу і лише вільні кутки в горі заповнюва¬ 
лися янгольськими постатями, дуже малень¬ 
кими, в порівнянню до головних постатий. 
Так представлена Мати Божа ще у таланови¬ 
того флорентийського майстра Коппо ді Мар-
ковальдо на образі 1261 року, в церкві деі 

Серві у Сіені (рис. 2). Але два десятиліття 
шзншше ми зустрічаемо цю композицию "же 
вповні розвиненою: янголи представлені в п 
мірах, відповідних до головної постаті, і шГ" 

міщені донайменьгаих подробиць, сімметрічно, 
з двох боків трону, від гори до низу, один над 
одним (рис. з). Іменно цій величавій компо-
8ИЦИЇ судилося грати дуже велику ролго в 
історії малярства, і легенда звязала кращі із 
цих образів з іменем флорентийського майстра 
Чимабуе, якого історія довго вважала мало 
не за родоначальника нового малярства. В 
дійсности ми не можемо установити, хто був 
автором старіших і кращих із цих образів; 
правдоподібно, вони вийшли з під пензля ріж-
них майстрів; що ж до Чимабуе, то ми доку¬ 
ментально знаємо, що цей майстер істнував 
в часи Данте, але, що саме він робив, нам не 
відомо. 

Наведена стадія композициї відзначаєте 
ся незвичайною закінченні стю, стройністю і 
величавістю. Майже по всій Тоскані це був 
найвиспшй ступінь розвою композициї, і тіль-
ки в одній Сіені ґеній Дуччо ді Бонінсенья 
зробив ще крок вперед і додав широкі поля 
по сторонах за янголами і виповнив сі поля 
рядами Святих—один ряд над другим. В 
сій стадії композиция, так зв. Маеста, є обра¬ 
зом майже недорівнаної містично-візіонерної 
величавости. Се крайній пункт розвою ком¬ 
позициї; вона ще трохи наслідується сіен-
ськими-ж майстрами, але мистецтво Флорен-
циї і иньших міст Тоскани її не знало. Епіч¬ 
ний склад творчости Джотто відкрив маляр¬ 
ству иньші шляхи, на які і устремилися то¬ 
сканські майстри, не виключаючи трохи зго¬ 
дом і сіенців. Так що в XIV століттю компо¬ 
зиция Мадонни в славі з янголами значно шд-
упадає. Вона тратить свою стройність і вели¬ 
чавість, в пропорціях образи поширюються 1 

понижаються, янгольський почот числом мень-
шае. В іконі талановитого сієнського майстра 
Пьетро Льоренцетті в соборі КортонИі(Рис-4) 
Мадонна сидить на троні, не потрібно широ¬ 
кому і низькому; по боках тільки дві п а Р и 

янголів, Мадонна не представляє дитятко ми¬ 
рові, але сама глядить на нього з ніжністю. 
В цілому образі більше інтимности, ніяс вели¬ 
чавости. 

Нарешті в XY віці ця композиція зовсім 
провалюється.Напр.,у Льоренцо Монако (рис 5) 
трону зовсім не видно; Мадонна седить ДУже 

низько, янголи по боках тісняться, закриваючи 
оден одного. Зрозуміло, що у майстрів падає 
інтерес до цеї композициї, і після XV в1'"" ! 



вона в малярському мистецтві не мав місця, 
зістаєтьея хіба в майстерстві іконографії. 

Образ, виконаний коштом Івана Самой-
ловича, було замовлено в семидесятих або 

вісімдесятих роках сімнайцятого віку. Одже 
його відділяють від пізнійіпих тосканських 
творів майже два століття. Українська іконо¬ 
графія і розвій малярства на Україні ще ду¬ 
же мало відомі, щоб можна було щось змір¬ 
кувати над тим, коли і як прийшла на Укра¬ 
їну ся композиция, як вона у нас розвивала¬ 
ся і яким слідувала первотворам. Із порів-
нання образу українського до образів тоскан¬ 
ських виносимо вражіння вражаючого подо-
бенства аксесуарів. Деревянин 3 різьбою і 

інкрустаціями широкий трон—крісло з круг¬ 
лим амвоном під ногами, з великою подушкою 
на сидінню, монументальні пропорциї трону, 
зближають український образ до кращих то¬ 
сканських образів XIII віку. Але обмежен-
ність числа янголів—тільки два, поміщенне 
їх за троном, так що вони зістаготься майже 
закриті, крім голов і верхніх країв крил, не 
використанне янголів для представлення Хри¬ 
ста во славі і разом з тим композиційна не-
викінченність, зближають українську компо¬ 
зицию до тосканських образів XIV віку. Але 
в порівнанню до сих останніх українська 
ікона має більше величавости і щасливої мо¬ 
нументальности; постать Спасителя, в благо¬ 
родних пропорціях, прекрасно поміщена в 

центрі пола; голови в золотими дісками Спа¬ 
сителя і обох янголів дуже добре заповнюють 
півкругом зрізане поле верхнього краю іко¬ 
ни; обличче Спасителя повне величавого спо-



кою, гарні обличчя янголів дуже подібні до 
янголів в Маеста Дуччо. Всю ікону написа¬ 
но в ясних і принадних кольорах. 

Не беручись рішати, чи автор цеї ікони 
безпосереднє знав старі кращі тосканські ком-
позициї, чи його праця була одним із актів 
українського малярства, що тоді неймовірно 
розвивалося, перетворюючи в собі західно¬ 
європейські впливи, ми в кожнім разі повин¬ 
ні признати не звичайний малярський хист 

автора і слушність за характеристикою М. Бі-
ляшівського й), що признав сі „образи нови" 
по художньому виконанню дійсне гідними бу-
ти гетьманським даром. 

Д. Антонович. 

°) Археологическая л-ЬтопнсьюжнойРоссін 1903 г. 
Л» 2. На задній стороні образу є напис, що починаєть¬ 
ся словами: „...Ясне Вельможного Его мл. пана Гетма¬ 
на Іоаіша Самуиловича сіп образи нови"... далі иажко 
розібрати. 

ЕР*3** Щ?Щ сонце червоніє, 
МаМшш сірі зоЛотть, 
І з ледве—чутним щебета/нням 
Ншеншо латіївка мтть. 

І—знову город. Знову люди... 
А там десь—сояшні %раї, 
І дівчина в одежі білій, 
І сни дитиннії мої... 



З поля українського мистецтва. 
За минулий рік. 

Небагато нового, нічого надзвичайного, 
але рух усюди, часом непомітний, початко¬ 
вий, що тільки робить перші ступні у новій 
для нього царині. А ця царина—ще дуже ве¬ 
лика: майже більша частина нашого суспіль¬ 
ства, що так ще мало цікавиться мистецтвом. 

Але й тут те, що мало початок вже кіль¬ 
ка років тому, йшло далі і у минулому році, 
підбиваючи під себе усе ширші верстви гро¬ 
мадянства. 

Маємо на увазі оцю саму цікавість до 
мистецтва в ріжних його галузях. 

Тут трудно дати якісь факти, підібрати 
їх, але самий факт поширеня цікавости, її 
поглибшеня якось відчувається: без сумніву, 
в сфері псіхольогії иншого громадянства рід¬ 
не мистецтво починав займати певне місце, 
наслідки чого можна зауважити усюди, почи¬ 
наючи од фактів більш загальної вартости, і 
кінчаючи невеличкими, але усе частіш і час¬ 
тіш примітними навіть в щоденному житті, 
в обставинах цього життя. 

Наслідком руху, що потягся до мистец¬ 
тва, наслідком зовсім зрозумілим, одповідним 
потребі часу, була думка засновати у Київі 
українське артистичне товариство, котре з'ед-
нало-б усіх прихильників мистецтва, посуну-
ло-б розвиток його далі. Але, не вважаючи 
на те, що будуче товариство не мало на ме¬ 
ті жадних політичних завдань, а тільки цілі 
чисто культурного характеру, дозволу на від-
чинення товариства не отримано. 

Тако-ж не отримано дозволу і на другу 
по черзі українську артистичну виставку, що 
мала бути в минулому році у Київі. Правда, 
виставка таки відбулася у літку, згромадила 
чимало цікавих образів і різьби, але бее того 
страшного слова „українська" в назві. При 
кінці минулого року ця-ж сама виставка пе¬ 
реїхала до Полтави. Думку про уряджене ви¬ 
ставок творів українських артистів треба не 
тільки вітати, але й усіма силами підтриму¬ 
вати. Поки що увесь тягар урядженя виста¬ 
вок несе на своїх плечах майже одна люди¬ 
на—сором нам буде, як не вистарчить сили 
вести таке необхідне діло і на далі—поміч шир¬ 
ших верствів суспільства дуже тут потрібна. 

Зацікавлення мистецтвом взагалі мало 
наслідком поширенне й любови до рідної ста¬ 
ровини, що вводить нас у ті часи, коли наше 
мистецтво пишалося барвним квітом, коли 
міцні творчостю люде не шукали долі десь 
далеко, а обдарювали свою рідну землю тим, 
що з'являлося через них божим даром. 

Вже минуло кілька років, як ця любов 
до старовини вийшла з тісних хат фаховців 
і розійшлася по широких шляхах серед на¬ 
шого громадянства, несучи з собою гасло 
берегти те, що зосталося від нашої славної 
давнини. 

Минулий рік був свідком здійснення то¬ 
го, що повинно було з'явитись, як наслідок 
вище згаданого факту. Маемо на увазі отво-
ренє у Львові Національного Музея, що по¬ 
встав завдяки старанням і коштом митропо-
літа ПІептицкого. Як можна довідатись з по¬ 
казчика музея, що видав зараз по отвореню 
головний працьовник музея І. Свенціцький, 
додавши до тексту багато гарних ілюстраций, 
музей вже й тепер містить дуже багато ціка¬ 
вих річей, переважно релігійного змісту. Про¬ 
грама музея—широка, обійма усі сторони 
життя, як старого, так і сучасного. Маючи 
замір ще коли небудь поговорити на сторін¬ 
ках „Сяйва" про цей музей, побажаємо йому 
тут розвинутись як найширше. 

Роботу музеїв на Російській Україні за 
минулий рік можна назвати досить продук¬ 
тивного. Зміцнюється усюди думка про необ¬ 
хідну потребу підтримувати ці установи. Так, 
напр. полтавські чергові земські збори по¬ 
більшили кошти на купно річей для земсько¬ 
го музея, що в відділах історичному та етно-
графічноиу, під управою п. Мощенка, дуже 
широко розвинувся. У Катеринославі земство 
постановило будувати новий музей, бо у ста¬ 
рому стало тісно, і призначило на 'се діло до¬ 
сить поважну суму в 230 тисяч Тільки ки 
ївське земство ще, як видно, не зрозуміло 
важливости і цього діла, насамперед-за-
для самого земства, бо на останніх вборах 
хотіло зменшити суму, порівнюючи невели¬ 
кої допомоги, що давало мінському музееви 
на збіраннє зразків народньої артистичної 



творчости; і не зробило цього тільки через те, 
що проти зменшення повстало чимало голо¬ 
сів і, меж ними—голос селянина, що виразно 
росказав зборам про значіннє для селян 
музеїв. 

За минулий рік прибавився у нас ще 
один музей—15-го грудня у Миколаєві від¬ 
чинено мінський музей, куди вже й почали 

•доходити речі з української старовини. 
В з'язку з музеями треба зазначити юві¬ 

лей зо-ти літньої праці Д. Еварницького, що 
одбувся в Катеринославі, і де діяльність не¬ 
втомного працьовника над козацькою старо¬ 
виною була досить цільно визначена. 

Що до видань, присвячених українсько¬ 
му мистецтву, то минулий рік дав дуже цін¬ 
ний збірник, що повинен стати необхідним 
для кожного, хто цікавиться цією сферою. 
Маєм на увазі „Українське мистецтво", пер¬ 
ший том котрого, улаштований В. Щербаків-
ським, містить у собі деревляне будівництво 
і різьбу на дереві. Велика лічба малюнків, 
дуже гарно виконаних, що й було головного 
метою цього видання, становить його високо. 
З видань на російській мові кільки статей, 
окрім дрібних заміток, дала за минулий рік 
„Украинская Жизнь". Ми тут маєм: „Объ 
украинскомъ архитектурному стилі*" А. Вар—а 
(ч. і), „К. Брюлловъ и Шевченко" К. Ш. 
(ч. 2), „Еще о возрожденіи украинскаго ар-
хитектурнаго стиля" А. Новицкого (ч. 9), 
»Деревянное церковное зодчество Украины и 
стиль барокко" А. Вар—а. 

Вже кілька років В. Кульженко видає 
У Київі місячник, присвячений мистецтву. 
Виходив він раніш під назвою „Искусство и 
печатное діло" і по змісту не давав нічого 
Цільного. Минулого року видане змінило по¬ 
передню назву на „Искусство Южной Россіи" 
1 ця зміна одбилася і на змісті. J, справді, 

як би це коштовне видане з самого початку 
велося з більш витриманим характером і, за¬ 
мість усякої усячини, присвятило свої сто¬ 
рінки українському мистецтву,—вартість його 
була-б значно більша. За минулий рік, окрім 
кількох статей загального змісту і, треба 
правду сказати, мало цікавих, ми знаходим 
оці статі, що до України: И. Хоткевича—„О 
портретахъ Богдана Хмельницкаго", К. Ше-
роцкого—„Живописное убранство украинска¬ 
го дома". Г. Лукомскаго — „Волынская ста¬ 
рина", Т. Эрнста—„Разобранная церковь с. 
Нов. Петровецъ" і, нарешті,—пр. Н. И. Пет¬ 
рова—„Южно-русскія иконы". До усіх отсіх 
розвідок додано чимало гарних ілюстрацій. 
Була чутка, що „Искусство" мае з кінцем 
року припинитись. Але видавець хоче вести 
його й далі, випускаючи раз на два місяці. 
Побажаємо триматись більш виробленої про¬ 
грами,—тоді тільки це видане буде мати вар¬ 
тість, а то жалко сил, що тратяться дарма. 

Серед матеріала, що дає за минулий рік 
„Исторія русекаго искусства" —редакція Ігоря 
Грабаря, в останніх випусках, присвячених 
історії малювання, звертають увагу, як вступ¬ 
на статя п. Муратова—„Введеніе въ исторію 
древне-русской живописи" і „Происхоясденіе 
древне-русской живописи" (вип. 18), так і 
його-ж статя—„Живопись до-монгольскаго 
періода« (вип. 19), що мають безпосереднє 
відношення до України. 

Висновок з цього коротенького огляду— 
як це ми вже зауважили—зріст цікавости 
серед ширших верств громадянства до ми¬ 
стецтва взагалі. Ще більш цей факт стає за-
мітним, коли ми перейдемо до народнього 
мистецтва, що має в більшості прякпадовий 
характер і щ о , через це саме, цікавить і стає 
до уживаня значно більшої лічби людей. Але 
про це—до другого разу. Б. 

Цікава богуславська церква. 
історик С Т ™ П0КІЙН0ГО УкРа*неького 
історика Вол. Антоновича заховався досить 
давши (з вісімдесят років) фотограф ч н 5 
зншок старої, вж« зруйнованої цер^и в Б ^ 
гуславі, Канівського повіту. Поданій вептю 
дукцію цього цікавого знимку, м у с и Мо 3£в_ 

важити, що зфотографована на ньому будів¬ 
ля швидче нагадує дзвіницю з приставленою 
до неї хатою з підмуровкою, і тільки ікона 
та хрест на фронтоні хати свідчать про те, 
що ми маємо перед очима іменно церкву. 

Правдоподібно, це стара Троїцька церк-



ва, збудована в 1739 році. Ще Пав¬ 
ло Алеппський, одвідуючи з патрі¬ 
архом Макаріем в 1654 році Хмель¬ 
ницького, що стояв табором у Бо-
гуславі в кінці червня того року, 
оповідає про три церкви богуслав-
ські і в тому числі про церкву св. 
Параскеви і церкву св. Троїци. 
Похілевич говорить, що церкву 
Параскеви в 1846 році було закри¬ 
то. Коли-ж Троїцька церква стала 
зовсім ветхою, то коло неї поста¬ 
вили другу, на якій в 1739 році 
ще не було підійнято залізних хре¬ 
стів. Здається, цю церкву ми і ба- . 
чимо на нашій фотографії. Коли 
вона через сотню років також стала 
зовсім старою, то на зміну їй в 
половині XIX віку було виведено 
нову муровану церкву на тому міс¬ 
ці, де колись стояла церква св. Па¬ 
раскеви. Цю нову муровану Троїць¬ 
ку церкву було освячено в 1862 
році, і від того часу деревяна церк¬ 
ва зісталася стояти пусткою. 

Місцеве богуславське населен¬ 
ие в 80-х роках називало цю поки¬ 
нуту будівлю вапорожською церк¬ 
вою і, як це часто траплялося в 
Канівському і сусідніх повітах, звя-
зало з нею леґенду про гайдамаків. 
Розповідали, що ніби іменно в цій 
церкві гайдамаки святили ножи пе¬ 
ред уманською різнею. 

Будівля церкви, як ми її бачимо на фо¬ 
тографії, складається з двох частин: високої 
двохярусної дзвіниці, в верхньому ярусі кот¬ 
рої мабуть вісіли дзвони, як це можно дума¬ 
ти по вікнах, що просвічують на всі чотирі 
боки. Ці вікна гарні в пропорціях і кожне 
переділено пополам з верху вниз. В ниж¬ 
ньому ярусі певне був вхід до дзвіниці і лед¬ 
ве чи нижній ярус був відкритий до церкви. 
Принаймні вхід до церкви ми бачимо коло 
самої дзвіниці і сей вхід веде до розділу від-
гороженого стіною від иньщоі частини церк¬ 
ви, як це видно по кінцях зрубів, що торчать 

із стіни по другий бік дверей. Стіни церкви 
певне були обшиті тонким деревом, принайм¬ 
ні на вузшій стіні ця обшивка збереглася, як 
і на всій дзвіниці. З під церкви очевидно по¬ 
чав обсипатися грунт і щоб урятувати церк¬ 
ву, під неї було підведено мурований склеп. 

Кожна частина будівлі з окрема має всі 
характерні одзнаки українського будівництва 
XVIII віку; але зведені до купи вони утво¬ 
рюють не звичайне орігінальне ціле Церкви 
подібної конструкції ще здається не було 
опубліковано між памятниками старого укра¬ 
їнського будівництва. 

Д. А. 



В. O'ROHSOP-ВІЛтСЬКА. 

Ювілей Г. І. Борісоглібської. 
Третій ювілей у біжучому сезоні театра 

М. Садовського. 
15-го цього січня талановита артістка 

наша Ганна Івановна Борісоглібська справ¬ 
ляла 25̂ ГИЛІТНІЙ ЮВІЛеЙ СВОЄЇ СЦеНІЧНОЇ ДІ¬ 
ЯЛЬНОСТЕ виставою ком. „Дячиха". 

Г. І. Борісоглібська родилася 1-го лип¬ 
ня JB8Jkp. в дворянській родині Вітебської 
руб. У 1885 р. скінчила з прекрасним атеста-
том Харьков, зразкову школу Благодійн. То¬ 
вар., вступно по тому одружилася і одержа¬ 
ла посаду учительки в селі Новоселівці. Че¬ 
рез два з половиною роки вона переїхала з 
СЬоїм;;|°ЛОВІКОМ у Г. Славянск, де й почалась' 
и сцещчяа карьера. 

19 листопаду 1913 р. минуло 25 років з 
того незабутнього для шановної ювілярши ве¬ 
чера, коли вона у перше показалася на очі 
публжияа аматорсисій виставі „Сватання на 
і ончаріиці^ у ролі Одарки. Молода дебютант¬ 
ка так хвилювалася на репетіціях, що зда¬ 
вшася цілком невдатньою мало досвідченому 
резвюьорові і вганяла його просто у роспач, 
ллє на виставі и^авжня артістка враз опа¬ 
нувала і собою, і публікою, і мала несподіва¬ 
ний блискучий уепіх. Доля пощада свій при¬ 
суд. Ця вистава була початком її сценічної 
ЛІШІТ.ППГ.ТИ. 

По першому кроці Г. І. Борісоглібську 
запрохано було у склад трупи Кропивниць-
кого, де вона враз заступила відповідне своє¬ 
му таланові місто. Не вважаючи на П" моло¬ 
ді літа, їй доручено було головним чином 
ролі баб. 

Артистичне життя не квітками стелеться, 
не дивлячись на зовнішні покраси. Треба ма¬ 
ти дійсний поклик, щоб іти його шляхом. 
Ганна Івановна згадує тепер багато прикрих 
переживань свого минулого; наприклад, коли 
одержана була звістка, що єдиний малень¬ 
кий син її. десь у другому городі заслаб на 
тіф, вона му сіла грати велику роль з болю¬ 
чою трівогою у серці, а коли прийшла телег¬ 
рама, що син умірав, вона безвикрутно по¬ 
винна була співати і танцювати у 3-й дії 
„За двома зайцями«.—„На сцені, як на війні", 
кажуть артісти. Син п. Борісоглібської, хва¬ 
лити Бога, не умер, але матері довелося пе¬ 
режити муку роспачу. І такий випадок був 
не один. На протязі двадцятипьятилітньої пра¬ 
ці, талан Г. І. Борісоглібської змінцнився і 
виріс у свій повний зріст. 

Тепер, коли серед української публіки 
вимовляється ймення Борісоглібської, то без-
посередно разом 8 тим виникає образ якої 
небудь баби, що так часто і ріжноманітно 



з'являється у українських 
побутових п'єсах. 

Ворісоглібська висо¬ 
кий майстер в змалыо-
ванні „селянської баби", 
яку вистудіювала безпо-
середно, живучи у само¬ 
му серці народнього жит¬ 
тя, за часи свого учите¬ 
лювання в селянській 
школі. 

Хто бачив Борісо-
глібську у ролях: пере¬ 
купки „За двома зайця¬ 
ми", „Риндичка", „По 
ревизії", „Чумаки", „Кривда і правда« і ба¬ 
гато других, тай захоплювався високою ар¬ 
тистичною творчістю, де кожний найдрібній-
ший штріх був сама художня правда. Арти¬ 
стка зауважила характерні риси української 
селянської баби: безапеляціонність тону, сан-
фасоність, лукавство, де коли добродушне, а 
иноді й дуже шкодливе („Чумаки«) і вистав¬ 
ляє їх з яскравою рельефности), без зайвого 
шаржу. 

Талан п. Борісогліб-
ської далеко не обме¬ 
жується колом побутових 
тінів. Ми бачили її в 
тонкому етюді О л е с я 
„Осінь", де вона дала сім-
волічну постать старої 
няньки, і в свойому пе¬ 
реказі складної ролі спрі-
яла зрозумінню провід¬ 
ної думки п'єси. 

Тако- ж прекрасна 
була вона в виконанні 
приживалки панського 
дому 80-х років („Сто¬ 

рінки минулого") і не вважаючи на влас¬ 
не признання, що тіп дієвої особи зовсім не 
відомий їй, дала саме те, що вимагалося ав¬ 
тором. 

Ми не тільки надіємося, а й певні в то¬ 
му, що новий репертуар українського театру 
розгорне широку арену для діяльності на¬ 
шої талановитої ювілярши. Бажаємо їй дов¬ 
ге й користне артистичне життя! 



ЇВ. СТЕШЕШКО. 

Камінний господарь. 
Пьеса Лесі Українки. 

ОДНИМ З цікавіших явищ цьогорічного 
театрального сезону є безперечно „Камінний 
господарь" небіжчиці Л. Українки. 

Театральні новини цього року взагалі 
річ нечисленна і не сяють перлинами твор-
чости, то межи них вирізатись не дуже труд¬ 
но. Але пьеса Лесі, без огляду на всякі по¬ 
рівняння, є річью коштовною. Правда, не 
можна Ті назвати великою, епохальною, бо 
проти цього говорять різні її хиби, але гід¬ 
ності твору примушують його поставити до¬ 
сить високо. 

Не кажу, звичайно, про ідейний бік 
пьеси: за вартість того може посвідчити уже 
самий факт авторства Лесі, людини високо-
інтеллігентної. Маю на увазі головно творчий, 
мистецький бік пьеси: уміння опанувати ма-
терьялом і витрімати провідну лінію драма¬ 
тичної дії. 

В цьому смислі 8 приємностю можна 
зупинити ся на пьєсі і сказати щось втішне 
з приводу нашої драматургії,—задовольнення, 
на жаль, рідке. 

Твір Лесі по сюжету неорігінальний: він 
веде довго низку європейських „Д. Жуанів", • 
починаючи з іспанської пьеси Тірсо ді Мо-
ліна, 17-го віку. 

Д. Жуан—дійсна історічна особа, іспан¬ 
ський гранд 14-го віка, що з своїм товари¬ 
шем, королем Санчо, уславився роспустиим 
життям. Він у цьому переходив усякі межі 

через те звернув на себе велику увагу як 
Рідного, так і других народів. Але різні 

сьменники не могли задовольнитись по-
льоГМ На Д" Жуана' як на звичайного за" 
н

 чиїса> і наддавали йому риси ідеалізму,— 
стогГ' ИйПр'' В а й Р ° н а а б ° ГР- Ол' Тол" 
граняа ЇХ К0Ла ' в освітленню іспанського 
Д Ж^НаЛЄЯШТЬ * н а ш а Леся- Вкладаючи в 
письмр«и! НЄЮ ств°Рений асіхічний зміст, 
I C T O S O P T 0ДНаче йе ° ^ в а я а його від 

КОЮ вони „ ****** Н а В П а № ДОТЄПН0Ю РУ¬ 
КОЮ вона показала загальнолюдське в націо¬ 
нальних барвах, зуиіда намалювати картини 
старого життя Іспанії. 

Килно. шо над її ІСТОРІЄЮ вона .uoupa-

цювала чімало, — гарний зразок для наших 
письменників. 

Пьесу ми відносимо до половини 15-го 
віку, — на це вказує самовладне становило 
Великого Командора, знищене в кінці 15-го 
віку при Фердинанді Арагоііському та Іза-
белі Кастільскій. Тонко намальовано Лесіяо 
загальний іспансько-національний характер— 
з рисами самоповаги, лицарської гідности, 
гонору, одваги, стійностн. Вірно схоплено 
нахил до традіції в різних формах життя. 
Тонко підкреслено ріжницю окремих, краєво-
національних іспанських тіпів,—з одного боку, 
поважних кастільців (Командор, графиня Кон-
сенсьон і др.), а з другого,—південно—жва¬ 
вих андалузців (Д. Жуан, Анна, Долорес). 
Вірно схоплено ü риси кляссової исіхіки 
(гранди, гідальго, дуенья, слуга) і етногра-
фичних прикмет (мавро-іспапські танці, му¬ 
зика, забави, будова і т. и.). Одно слово, в 
смислі couleur locale, льєса представля пре¬ 
красну життьову картині', показуючи вміння 
українців перенестись в далеку, чужо-націо¬ 
нальну обстанову. Але пьєса не тільки яскра¬ 
вий етнографічний малюнок: вона й дійсно-
поетичний, мистецький твір. Етнографічнисть 
не саме тло для митецьки намальованих ті-
нів... Вона їх зарідок, а часом і такий сту¬ 
пінь, до якого треба додати тільки більше 
глибині, і одержиться картина життя вну¬ 
трішнього. 

Це тайність видатного мистецтва, що 
національне переверта в загально - людське. 
Тою тайностю, вмінням споїти національне з 
загальним, владають великі талани, і владання 
нею показала в значній мірі і Леся Українка. 

Відповідно її загаду, проходить перед 
нами два рЯДа, різних по настроях, персо¬ 
нажів, і щ настрої загальні, на довгий час 
постійні. Проходять заступники волі, що 
рвуть громадські пута, не рахуючись часом 
з стражданням других людей, проходять про¬ 
тилежні їм вастугшики традіції, рутіни, умов¬ 
ного,—що потрібно їм часто для особистого 
вузького щастя. 

Д- Жуан, — ТІП першого напряму; Ко¬ 
мандор —Другого. Обидва вони, не вважаючи 



на ворожнечу, мають і свої чесноти, і свої 
хиби—ознака дійсного талану авторки, що 
зуміла ріжні тіпи змалювати цілком обек-
тивно. Середину займає д. Анна, що теж 
прагне волі, але йде до неї через придбання 
влади, для чого ладна здушити в собі на час 
і саме поривання волі. 

Врешті Долорес — вічний тіп самозре¬ 
чення, незалежно від всяких громадських 
ідеалів. 

Головна фигура пьеси Д. Жуан, що 
порив до волі і призирство до примусу гро¬ 
мадських пут — вил ива в сфері переважно 
кохання. Він усипа свій шлях Офірами, але 
це виходить ніби не з його вини. Він шука 
духовно-ідеальної, могутньої жінки, і хто ви¬ 
нен, що вони цій вимозі не відповідають? 
Навіть жінки, повні гідностей,.як Долорес, не 
можуть бути йому парою, бо не зроджують 
в ньому кохання. Через те він од них дале¬ 
кий, але не користується ними, як це зро¬ 
бив би низькопробний зальотчик. Гідною його 
виявляється тільки донна Анна, і через те 
він сам підпада її впливу. 

Не вважаючи на те, що головний персо¬ 
наж пьєси — Д. Жуан, кожна инша людина 
виступа в ній самостійно і носить ту чи ин-
шу, вложену в неї автором, ідею: Анна^-ідею 
честолюбства і навмисне приспаної волі; Ко¬ 
мандор—втріманого кохання і классово! гор¬ 
дині; Долорес—самопожертного кохання без 
обопільності і т. д. 

Таким чином ряд фигур пьеси означа¬ 
ють суму різних ідей, або просто рис, що 
мала на меті показати авторка. І намір цей 
здебільша виконано по-мистецьки: перед на¬ 
ми виступають живі люде, а не якісь ходячі 
автомати. Це ознака не тільки талану, а знов 
таки пильної обробки свідомого в своїх зав¬ 
даннях автора. 

Але і на сонці бувають плями! І коли б 
твір Лесі в однаковій мірі виконав всі її зав¬ 
дання, він був би дійсно великим, геніаль¬ 
ним... На жаль, мистецька обробка цієї вель¬ 
ми складної пьеси має деякі хиби, що трохи 
псують цілість мистецького вражання. 

Хиби ці, — невелика —в змалюванні Д. 
Жуана, і далеко більша —в змалюванні Д. 
Анни. 

А власне: невиясненим наочно фактом, 
діссонансом гучрть. їВ>ШЩ2%ьв^ ^РЛПЯ П 

Жуана скинути з себе ореол волі і віддатись 
лицемірству, примусу громадських пут для 
осягнення влади і потім особливої якоїсь 
волі. 

Можна припустити які-вхїтно переломи 
в душі людиаи, але треба зріст їх показати 
наочно, а не в вигляді тієї словесної діалек-
тіки, яку розгорта перед нами в кінці пьеси 
спокусителька—Анна. Така недомальованість" 
образу псує перед нами вражіння од Д. Жу¬ 
ана, як гарячого, переконаного борця за во¬ 
лю, що може, правда, похитатись в своїй 
сталості, але від впливом великих пережи¬ 
вань... А цього останнього власне у ньому і 
не видко. 

Ще більше, хиб в змалюванні Д. Анни. 
образ її досить неясний, принаймні, неяскра¬ 
во позначений. 

Тільки в кінці твору ми дізнаємось про 
її переконаний потяг до влади... На початку 
пьеси теж довідуємось про П" бажання засну¬ 
вати собі високу духовну твердиню... Але 
для змалювання повного образу цих випад¬ 
кових уваг автора мало. 

Ми не внаємо, чого йде Анна заміж за 
Командора? Здається, не з любови, а з често¬ 
любства,—але це не показано. Не видко теж, 
що примушує далі, крім внішнього гонору, 
нудитись її при королівському дворі? Взагалі 
громадський бік Анни сливе не розроблено 
зовсім; через те несподіваною здається її тео¬ 
рія влади і т. и., що вона розгортає перед 
Д. Жуаном. 

Одно слово, в кінці твору нагромаджено 
багато матерьялу, що мусив би бути роста-
шований по всій пьесі: безперечна вада, але 
без неї твір був би дійсно великим! 

Маючи все це на увазі, обернемось до 
розгляду, оскільки пьеса вдовольня спеці¬ 
ально-драматичним вимогам, і чи згадані 
хиби не шкодять драматичному розвою? Зго¬ 
ри уже можна сказати, що—шкодять 

Пьеса мае характер трагедії,—в ній гине 
герой наслідком своїх вільнолюбних пори 
вань.-через запросини Командора Але тіж 
гічне тут лише внішне, - і 3оВСІМ не чевез 
фантастічну появу статуї Командора- та по¬ 
ява, на ті часи, мала цілком реальну вдачу. 
Іспанці вірила, що статуї можуть рухатись. 

Внішне в тому, що д . Ж у а н а в и с т а в л е . 
но ЯПЯПІМ n f t ттаматичною Лигувою: він не 



підлота жадним душевним ваганням, і через 
те—не він осередок драми, яко внутрішньої 
дії-боротьби, хоча внішню — веде власне він. 
Д. Жуан виступа просто і не виявля хитання 
навіть там, де мусив би, хоч і дуже пізно: в 
кінці пьеси, де скручують його волю. 

Драматичним героєм пьеси не єсть і Ко¬ 
мандор, хоча його найменням названо пьєсу: 
це теж фігура без показаних вагань. І не 
являється драматичною фігурою Долорес, 
хоча вона одна могла б зложити з себе дра¬ 
му. Це образ тіпічної „святої?, дуже велич¬ 
ний, але повний рішучості і без хитання в 
кінці загальному поводжіншо. 

Зостається з головних персонажів одна 
Анна, що в більшій мірі може заслужити 
назви „драматичні". Правда, головний мате-
рьял для її драматичності—порив до влади і 
любов до Д. Жуана, для якої вона мусила б 
одректись од Командора і свого високого 
становища, Леся лишила без уваги. Але зо¬ 
стався инший матеріял, уже використаний, 
хоча теж далеко не вповні. Це—закохання в 
Д. Жуана параллельно з почуттям гонору і 
самоповаги, звязаних також з традіціонним 
почуттям вірності чоловіку. 

Таку параллель, яко матерьял для чи¬ 
стої драми-боротьби, послідовно проведено до 
кінця пьеси. 

А власне. В першій дії, чи картині, 
лина спізнається з Д. Жуаном, „нареченим« 
долорес, і, очевидно, закохується в нього, як 
для LZ'' £ е - з а в я з к а справжньої драми,-
нього Г , тя епічного Д- Ж У а н а : д л я 

історія тТ ДУМаВ' ТІЛЬКИ нова лю6овна 
та ««Г- и | Є ~ д Р а м а Для драматичної Анни, 

Г і о Г І ™ ™ 0 * * тевидно>"е 

чтття ™ . .ма"Д°ра,—і радтом почула спо-
В о н Г й ^ а> enfant t e r r i b l e> Д- ж У а н а ' 
Х о Г н е 7 о т у е на М й с к ара д-*в другШ 
л ю б н о ї т ^ Д а Є Т Ь С Я На " Р ^ 8 ^ й о г о в і л ь н ° -
їй пво \ f P ' К0ЛИ б Д- Жуан не нагадав ніяГ S ^ S - Bf" НЄ Х°ЧЄ. ШЯ Т 
кою і очевв х о ч е бУ™ й о г о 8 а б а в" 
становищем іп*2^ЩШ™ К о м а н Д°Р с ь в и м 

душі своїй ISZ ЛВ&т f Л ЖуаНа, В 

ротьба показуйся Л-ІСНЄ * ПОЧуТТЯ г б°1 
дії в р и в а е т ь і Т а д л Ж ^ К 0 Л И ? 4 1 ? 
свої почування. 1 Д" Ж у а д 1 в и я в л я і и 

В цьому місці і найвища точка роз-
лою дії. . 

Обидва коханці бачуть почуття один до 
одного,—смерть же Командора рішучо поверта 
справу на користь Д. Жуана, і питання тільки 
в тому, щоб Анні здатись йому не яко ляльці, 
а як повній і постійній дружині. В цьому на¬ 
прямі і веде вона дію, оточуючи себе всяки¬ 
ми вартами від Д. Жуана, і тільки в 5-й дії 
зважується прикликати до себе на бенькет 
Д. Жуана, яко.претендента на її не тільки 
серце, але й руку. В дії G-ій розвязка: Анна 
ладна належати Д. Жуану, але тільки як його 
дружина,—її кохання помирилось з почуттям 
самоповаги, і щасливий кінець ніби уже в 
перспективі. Але сувора дійсність порядкуй 
інакше. 

Доки Анна стрімувала своє кохання, як 
порив вільного духу, вона могла бути вну¬ 
трішнє і внішнє безпечна. А скоро вона за¬ 
хотіла виявити його, хоч навіть в згоді з са¬ 
моповагою і внішньою повагою до свого ста¬ 
новища—жінки Командора, як мусила відбу¬ 
тись катастрофа. 

Проти неї озброїлась традіція, — в ви¬ 
гляді родичів її чоловіка і самого чоловіка, 
ця традіція дужче вільнолюбних поривів,—і 
Анна пада її офірою. Правда, пада в тій мірі, 
в якій заслужила гнів тієї традіції: Анна не 
злочинна, через те тільки втрачає коханця-
злочинця проти традіції. Цільність ідеї пьєси 
в душевній боротьбі Анни доведено до кінця. 
Та ідея, відносно Анни,. така... Між путами 
традіції і волею від них не може бути згоди. 
Здавлена воля духа однаково прокинеться 
рано. чи пізно, але й традіція життя завжди 
тій волі зробить більшу чи менчу рану. От 
через що в коханні Анни мусить відбутись 
катастрофа. 

Таким чином драматична дія, скупчена 
в Анні відносно Д. Жуана, іде плавно, доки 
не торкнемось пункта захоплення Анни вла¬ 
дою і намовляння Д. Жуана до часової по¬ 
кори громадянству. Але з цього пункту хід 
розвязки затрімується і заплутується: через 
те весь уступ по відході гостей Анни в 6-ій 
дії до появи Коландора треба вельми скоро¬ 
тити: крім словесних вправ і псіхологічних 
несподіваностей, він не дає нічого. 

З хибами пьеси ми теж.стрінемося, коли 
вийдемо з сфери відносин Д. Жуана і Анни. 



Не видко відносин Анни до Командора; не 
я 1 7 ° Ж Д° спеРечниці Долорес. Видко, 

що авторку головно захопили стосунки Анни 
і д . л\.уана, решта ж героїв лишились осто¬ 
ронь, ллє, як сказано вище, без цих хиб 
пьеса була б великим твором, а при них во¬ 
на все-ж таки є р і ч ь ю таЛановитою, кош¬ 
товною. 

Письменниця поклала на неї нимало 
пращ і, коли не зробила її ідеальною, то, 
крім різних причин, очевидно, через одну 
важливу. Автору трудно бути самокритиком 
і, хоч la critique, ніби-то, est facile, a 1'art 
difficile, але й автору бачити власні хиби 
теж трудно. Ми до своїх дітей завжди сто¬ 

ронні. От через що так потрібна крітіка, але, 
головно, до друкування твору. Крітіки в оці-
нуванню його можуть не згодитись, але ав¬ 
тор зуміє щось взяти з їх уваг... 

І через те знов жалкую, що тієї попе¬ 
редньої критики так у нас мало, і з особ¬ 
ливою приємністю зазначую, що все-таки і в 
вельми трудній сфері — драматургії є в нас 
твори, де й запізнена крітіка може чимало 
відпочити, може побачити дійсне сяйво ми¬ 
стецтва. 

Таким твором і є в значній мірі ^Камінний 
Господарь" нашої незабутньої Лесі Українки 

Український театр. 
„КАМІННИЙ ГОСПОДАР" драма Лесі Українки. 

На сторінках „Сяйва" (дивись останнє 
число за минулий рік, відділ „Театр та музи¬ 
ка") відзначався той ясно виразний еволю¬ 
ційний процес, який, на наших очах, пере¬ 
живав укр. театр; та боротьба, яка помічаєть¬ 
ся в ньому між старим традіційним репер¬ 
туаром, (який ще досі такий любий буржуаз¬ 
ним низам публики), та пьесами сучасних ді¬ 
ячів української літератури. В данному разі 
ми говоримо про з'явище все більш та біль¬ 
шого числа орігінальних та перекладних пьес, 
які розробляють в художніх формах новітньої 
драми ріжні питання культурної верстви сус¬ 
пільства наших днів. 

Видатним художнім випадком в цій сфе¬ 
рі і є пьеса, талановитої небіжчиці Лесі Ук^ 
раїнки „Камінний Господар", що ів-го січня 
вперше побачила світ на сцені театтг М.. К. 

Садовського. Драма ця, орігінально, з нового 
погляду, трактує до.бре відому і багато разів 
вживану в світовій літературі легенду про 
Дон-Жуана, і повна яскравої дійсно поетич¬ 
ної краси. В обробці дієвих особ, стислій 
але яскраво-рельєфній, в гарно збудованих 
діологах, які місцями захоплюють своїм справ¬ 
жнім драматізмом, в красивій образній мові 
нарешті, в умінню, эаховавщи „conleur locale"' 
виразно підкреслити загально-людські риси 
своїх героїв, їх, так сказати, всесвітню вар 
тість-у всьому цьому чується справжнє мГ-
стецтво, справжній поетичний талант 

Але „Камінний Господар««, в той" самий 
час, дуже трудний для постанови його на 
сцені і, особливо, на українській. Трудність 
ця є перше всього в тому, що актьорш, як 
і тягялі теяттл тт>*бя. типпи-т nfin*™ « ś«w 



том^ппГ 1 " 1 ^ ! и е з н а й о '™х формах, чужих 
тому побутовому і національному укладу жит-
а » 1 v ? n l 3 M 4 a Ö H 0 М а є **° Український те-
t?J . у к р а ї н с ь к»й актьор. Треба було відро¬ 
во™ с й Г Ь К Є ^ИТТЯ Х ^ в" я к е не « « о "і . 
Z з ZT0V0 m 3 ТИМИ КРИЧНИМИ епоха-
ї р І п ^ и З В н Т : Й Н 0 , б р а Л И СВШ ЗМІСТ П0ПУ-

nnvn?' ИМ б 1 л ь ш 3 сучасністю, 
ности т і ї ^ ? У Д В І И Ь міс™ться в орігіналь-

ш ^ У Г Г « ДР13НЯЄТЬСЯ пьеса- Н а Р е ш т і ВІР-
Д е я к И

Ф Х н и Т (бІЛИЙ ЯМб) СТаВИТЬ ТЄЖ 

*йШіІР™^«™т'які далеко не 
М К CanÜS! 18"Г0 с1чня показала, що театр 
д о ^ Г н Г : е

г б о
е

в г 1 с с я з пильною уват" 
З ТИХ ПРИПОИ яы Д а Ш J 3 Ч Є С Т Ю В И Й Ш 0 В 

мінного ГосподГя«ЗВ?3
т

анІ з п о с т а новкою „Ка-
довський та М м ' г ИЛИ Ubecy Ml K Са-
стка, шо присвятида ? ї И Ц Ь К а ' В І Д ° М а &V™' 
річній Д і я л ^ о с ™ ^ театР^ьно-педаго-

х завідує драматичним віді-
лом муз,дРаМ. школи М. В. Лисенко. Перед 

численими репетиціями, обговорювалась і роз¬ 
биралась пьеса в купі з деякими місцевими 
літераторами та художніми критиками. Вели¬ 
ку увагу було звернено на зовнішній бік по¬ 
станови—декорації та костюми. Особливо уда¬ 
лись останні: історічно вірні, вони разом з 
тим були роскішні з великим смаком. Дуже 
гарні деяки декорації І. Бурячка, особливо 
2-го акту (осередній дворик) і п'ятого (кла¬ 
довище в Мадріді). Незадовольняла нас тіль¬ 
ки декорація першого акту, в якій вражали 
око занадто різкі, лубочні тони і невидержан-
ність стіля в надгробних памятниках, деякі 
з них носили характер пізнішої эпохи (Гепі-
ріге) ніж та, в якій відбувалась дія. 

Була-б цілком гарна і „печера на бере-
резі моря", в якій було орігінальие сполу¬ 
чення сталокиттових бескеть, гарно освітлен-
них сояшним проміннем, як-би не занадто 
різка пляма моря та неба, в яких не почува¬ 
лась перспектіва. Дуже шкода теж, що в дру¬ 
гій дії майже пропала для глядачив эфектна 
подробиця—справжній фонтан, який при дру-



гому освітленню (напр, в сяйві місячного про¬ 
міння) багато-б виграв. 

Але ці невеликі хиби зовнішньої поста¬ 
нови, як можна усунути в прийдешних ви¬ 
ставах, не поменьшують попередньої думки, 
що, в загалі, чисто внішній бік вистави був 
гарний, справді—художній. 

Переходгочи до розбору виконання ок¬ 
ремих ролів,,ми мусимо перше всього завва¬ 
жити, що центральна роль пьєси (донна Анна) 
найшла собі цілком відповідного виконавця в 
особі п.. Малиш-Федорець. Артистка влучно 
підкреслила її кипучий темперамент, натуру, 
що любить життя й волю. В грімі, в голосі, 
в рухах—скрізь почувалась дочка пекучого* 
півдня, яка має владу чарувати серця і та¬ 
ких людей, як Командор дон-Гонзаго, і таких, 
як дон-Жуан. Цілком вірно звучав її радіс¬ 
ний, бадьорий сміх у другій ДІЇ, такий ха¬ 
рактерний для Аени; з великою здібностью, 
виявила артистка горду, незалежну натуру в 
сцені з каблучкою у другім акті, або в роз¬ 

мові з д. Жуаном на кладовищі в Мадріді 
(5 дія). Взагалі д. Малиш-Федорець, дала в 
свойому виконанні цілу низку, ледве поміт¬ 
них, але яскравих, художніх рис, які так 
цінні в сценичному виконанні, в яких, в знач¬ 
ній мірі, міститься таїна. захоплення арти¬ 
стичною творчістю. Як гарно, напр. цей, ніби 
мимовольний, наспів в півголоса той пісні, 
що співав д. Жуан, свідчить про те, що вона 
захоплена цим новим своїм поклоником. Або 
повільна хода і такий же ритм в розмові з 
Командором в lV-й дії,, дуже гармоніруготь з 
душевним настроєм Анни, і багато др. 

Гарний був і д—й Марьяненко в ролі 
д. Жуана. Артист добре опанував новим, 
незвиклим костюмом і умовною пластікою епо¬ 
хи. Як з зовнішнього боку, так і з внутріщ-
ньо-псіхольогічного, він дав цілком благород¬ 
ний, принадний образ,' далекий од грубости 
та вульгарности. 

Величаву, фігуру виявив д. Садовський 
в ролі Командора д.-Гонзаго. Чудесний грім, 
благородна постать, величия хода-^-все це, як 
не треба краще гармонірувало, з образом, на¬ 
мальованим авторкою. Що тичйться до д-к'и 
Хуторної, то її виконання ролі Долорес, не 
може бути визнано цілком згідним з тим, що 
мала на меті авторка. Д-ка Хуторна не підкре¬ 
слила того глибокого жалю і самоофіри, якими 
повна душа Долорес, так що для глядача ли¬ 
шився не зрозумілим її рішінець іти в мо-
нассирь і фраза д. Жуана: „яку я гарнЦ ви¬ 
гартував душу". Долорес, в її виконанні, вий¬ 
шла занадто звичайна, чужа тій ідеальності, 
якою від неї віє в виконанні авторки. Решта 
виконавців другорядних ролів д—ки Горлен-
ко, Полянська, д—її Ковалевскій, Корольчук, 
ти инші були на місці і цілком спріяли гар¬ 
ному ансамблю спектакля. Цей ансабль був-би 
ще більше художнім, коли-б друга дія прой¬ 
шла більш гладко, без непотрібних пауз, з 
більшою жвавістю. Але ця незначна хиба, 
цілком зрозуміла в перший виставі, звичай¬ 
но, полагодиться в прийдешніх виставах і 
„Камінний Господар«, що зібрав, не дившо-
чись на бенефісні ціни, переповнений театр 
можно з певностью сказати, стане репертуар¬ 
ною пьесою, бо це в одна з найкращих 
постановок цього сезона. 

В час добрий! 
Г. Александровський. 



Ювілейна вистава з приводу XXV ліття сценичної діяльності артистки 
Г. І. Борисоглібськоі. 

„ДЯЧИХА"—комедія на 4 дії Т. Суліми 
і „СЕРДЕНЬКУ ЗОЛОТОМУ ВІД СЕРДЕНЬКА ЩИРОГО« жарт на 1 дію Л. Яновської. 

Обидві п'єси—і невідомої письменниці 
д-ки Суліми і відомої—д-ки Яновської, на 
жаль, мають однаковий мистецький вигляд: 
примитивність сюжету,—почасти неправдопо¬ 
дібність (п'єса Яновської) і також нерозроб-
ленність його. 

Говоримо про це тільки мимоходом, бо 
докладніпіе збираємось побалакати иногам ча¬ 
сом. Говоримо зараз лиш на те, щоб нагада¬ 
ти, як ступінь гідности п'єси вплива на гру 
актьора; як з нічого в творі—і актьору на 
кону трудно щось утворити; як хиби п'єси 
збивають добре вражіння від мистецької по¬ 
статі актьора. 

П'єсу вибрала Борисоглібська для себе, 
Ї головна роля належить власне їй: роля ма-
теріалістки-дячихи, що товче свого чоловіка 
і Дуже любить недоучку-сина, хоче вивчити 
його на попа. 

Своє завдання артістка виконала гарно, 
але псували вражіння шаржовані, або неясні 
місця п вси: напр. занадто довге ільнування 
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З инших виконавців — треба звичайно 
відзначити д-ія Левицького, що своєю вірною 
і продуманою грою підтрімував загальний 
настрій комізму, на жаль, не раз чисто вніш-
ньої вдачі. 

Бурсак—д. Маринич грав не мляво, але 
без яскравости, чому виною, між ишпим, є 
сама п'єса, що не дає йому багацтва пере¬ 
живань. 

Для д-ки Горленко в п'єсі ролі немає, 
а те, що вона грала, перейнято вмінням і 
вірностю тона, який так трудно вхопити че¬ 
рез нерозробленість п'єси. 

Вдова—д-ка Терентьєва творить вираз¬ 
ний образ, і її треба відзначити. 

Для Гордієвни—д-ки Колесникової знов 
п'єса дає мало матеріалу, і через те її гра не 
визначається. 

Теж треба сказати і про д-ку Марченко. 
Олька — д-ка Петрова грала занадто 

різко. 
Д-ій Корольчук дав правдоподібний об¬ 

раз семинариста, а д-ій Милович у своїй ролі 
показав відповідну витриманість тону. 

В п'єсі д-ки Яновської треба відзначити 
поважне виконання д-ія Ковалевського, хоча 
водевільність і утрірованість самого образу 
руйнує не раз вражіння. 

Ще можна зазначити умілу „пару слів" 
циганки—д-ки Лебедевої. Останні ролі—ви-
ходні, і про них годі щось сказати. 

Вистава, яко вшанування артистки Бо-
рисоглібської, була вельми показна—в смислі 
привітань і ювілейних подарунків. Тому-то 
жаль, що світло її свята трошки заслоня¬ 
лось, малою серйозностыо п'єс, яка шкодила 
грі артистів. 

8. 



Музичноетнографичні матеріали. 
Колядки, записані В. Верховинцем в с. Шпиченцях, Сквирського повіту, на Київщині. 

А в Київі, в монастирі, Мати Божа сина мала. 
Мати Божа сина мала, у Горданї іскупала. 
у Горданї іскупала, у патрахіль заловила,— 
У патрахіль заповила, на престолі положила. 
На престолі положила, святий престіл обленила. 
А в Київі, в монастирі, там зійшли Божії сили, 
Там зійшлися всі святії, ще анголи небеснії. 
Стали вони із книг брати, як Божому сину імя 

дати. 
Дали імя святий Петро; Мати Божа не злюбила, 
Мати Божа не злюбила, святий престіл засму¬ 

тила. 
А в Кпїві, в монастирі, там зійшли Божії сили 

і т. д. 
Дали імя святий Гиля, Мати Божа не приняла, 
Мати Божа не приняла, од престола уступила. 

Од престола уступила, святий престіл засму¬ 
тила. 

А в Київі, в монастирЦтам зійшли Божії сили... 
і т. д. 

Дали імя Ісус Христос, Мати Божа узлюбила, 
Мати Божа узлюбила, до престола приступила. 
До престола приступила, святий престіл об-

яснила, 
Святий престіл обленила, усю землю звеселила, 
Усю землю звеселила, Христом Рожеством по¬ 

здоровила. 
Шсля коляди каже береза: Поздровляемо 
вас з празником Христом Рожеством ми¬ 
ром, покоєм, добрим здоровлям, (зверта¬ 
ючись до колядників) хлопці молодці (усі 

вигукують) Дай Боже! 



(Парубков і ) . 
Ой по городу все маки цвітуть, святий вечір*) 
Ä по долинам все вода біжить. 
Ой був у батька іден синочок, 
Ой його батько в військо виряджає, 
В військо виряджає ще й научає: 
Ой їдь синочку на ту війночку, 
Поперед війська не посшшайся, 
А з-заду війська не зоставайся, 
їдь по середині при всій старшині. 
СИН батька не слухав, вперед поїхав. 
А вдарив мечем перед паничем, 
А виграв конем перед королем. 
Король питає: „чий син виграє? 
Ой, як-би я знав, чий то син гуляв, 
То я б за його свою дочку дав. 
Ой свою дочку, королівночку. 
Дав-би я поля незгораного, 
Дав-би я коня незізджаного, 
Дав-би я гроший незлічаного, 
Дав-би я війська незгляняного". 
А за цим словом бувай же здоров. 
Ґречний молодче, Іване хлопче, 
А ції святки святкуй же здоров, 
Других у Бога дожидай же здоров. 
Не сам собою з отцем маткою, 
З Ісусом Христом, святим Рожеством 
І з усім родом зо святим Богом, 
З усіма нами, з приятелями. 
ГоРДуй, не гордуй, пів рубля готуй 

А нам немного рубля старого, 
А з того жарту горілки кварту 
Кварту горілки, перцю з пів мірки, 
Решето гречки на варенички, 
Мірку пшениці на паляниці, 
Решето вівса, на верх ковбаса. 
Пустіть до хати, бо змерз у пяти. 
Короткі свитки, бо змерз у литки. 
Батько сварився, щоб не барився, 
Мати казала, щоб дали сала. 

(Береза) поздоровляємо вас і т. д. 

(Дівчині) .*) 
А в чистім полі там густий терник, 
А в тім тернику нова світлонька, 
А в тій світлонці красная панна. 

•Красная панна хусточки шила, 
Що зорцем шила, сама зносила, 
Що чорним шовком, то братікові, 
Що сріблом злотом то миленькому. 
Стала думати, ким би послати: 
Послала-б батька—батько старенький, 
Послала-б брата—-братік маленькій, 
Послала-б сестру—сестру полюбить, 
Сестру полюбить—мене погудять. 
Чи сором, чи два, понесу сама. 
За цим же словом бувай здорова, 
Красная панно, панно Марійо. 
А ції святки святкуй здорова і т. д. 

як у Коляді Л« 2. 

») Приспів „святий вечір" повторяється після 
кождої стрічки. °) Мельодія така ж сама я|с до воляди ^ 2-

_ Під час Різдвяних Свят минулого року 
У Київі було зроблено цікаву спробу вивести 
перед широке коло громадянства один із най¬ 
кращих відділів народньо-музичної творчости. 
Ьуло улаштовано „вечір колядок« (мішаний 
Г*> студентів і курсісток під орудою 0. А. 

шца). Нам довелось почути в художньому 
виконанні найкращі зразки з аранжіровок К. 
^ецен-ка, Кошіца, Стуцницького. Зараз ми 
ля?ИМ° іїапИСИ й о в и х ' н е в и Д а н и х 1 ы 1 е к о" ^ядок... Поруч з загального цікавістю тексту і 

лосів цих колядок, мусимо звернути увагу 
на орігшальний і, на наш погляд, дуже влуч¬ 
ний способ, яким записані вони. Простежив¬ 
ши кілька рядків з кожної колядки, поміча¬ 
ємо, хоча й незначні, одміни в мелодії кож¬ 

ного рядка. Це яскраво свідчить про те, що 
народ не співає свої пісні в „куплетній" фор¬ 
мі, по зразку першої строфи, а вільно допу¬ 
скає мельодійні варіанти. І тільки тоді мож¬ 
на ясно уявити собі ту чи иншу народню 
пісню в її цільному вигляді і характері, коли 
вона буде записана точно, з усіма найдріб-
нішими одмінами народнього виконання. По¬ 
милка багатьох етнографів—аматорів народ-
ньої пісні—в тім, що вони, записуючи пісні 
з уст народу, задовольняються тим, що схоп¬ 
люють мельодію першої строфи, а далі дба¬ 
ють лише про точний запис тексту. Цей даль-
ніший текст доводиться здебільшого запису¬ 
вати теж з проспіваної строфи, бо давно вже 
помічено, що співці з народу майже ніколи 



не можуть проказати словами -того, що вони 
звикли співати. 

Але при цім мимоволі дослідувач не 
звертає уваги на незначні мельодійнї варіан¬ 
ти, які можуть зустрітись у окремих стро¬ 
фах, бо він наперед себе запевнив, що вся 
пісня співатиметься на один зразок. Більш 
уважне відношення до такої роботи дає змогу 
схопити незначні, але, иноді, характерні ме-
льодійні варіанти, як ми це і бачимо з при¬ 

ведених записів.- Звертаючи увагу аматорів 
народньої пісні на цей способ записування, 
закликаємо їх при їхній роботі завжди озбро¬ 
юватись терпінням і уважним відношенням 
до незначних, навіть, дрібниць у тексті і ме-
льодії пісень. Такий способ, підкреслюючи всі 
характерні одміни, як текстові, так і музичні, 
далейо підвищує цінність цих скарбів народ¬ 
ньої творчости. 

В. Борецький. 

Поезії Надії Кибальчич. 
Київ 1913 р.—Ціна 20 к. 

Хто любить природу з ріжноманітною її 
красою, той може знайти досить для себе 
приємного в поезіях д-ій Кибальчич, прись-
вячених переважно природі: 

Правда, її малювання не багаті фарба¬ 
ми, і її природа, навіть гаряче-полуднева, не 
блещить яскраво-тонкими тонами, але те, що 
п. авторка дає, не раз робить іллюзію дійсної 
природи. 

Д-ійка Кибальчич рідко коли вглибляєть¬ 
ся в аналіз явищ,—вона їх більш перелічує, і 
лік той досить чиеленний. 

Проходять перед нашими очима місячні 
ночі з зірками (ст. 6), ночі з квітками (ст. 27), 
зірниця (ст. 8), садки весняні (ст. 15), астри 
(ст. 7), маки ст. (ст. 9), акації (ст.-12); краї 
холодні (ст. 10), краї гарячі (ст. 14)... 

І все разом дає тихі, думливі малюнки 
природи. 

Але остання виступає в творах д-ійки Ки¬ 
бальчич не одиноко: її перевито різними по¬ 
чуваннями душі авторки. В них власне й ос¬ 
нова барви малюнків природи, і ця барва 
переважно журна, осіння. При любуванні 
природою, п. авторка згадує або свій сум, або 
спільне горе,—і краса природи одягається в 
хмари журу, (ет 86). В тих віршах, що явля¬ 
ються цілком ліричними, цей сум досяга 
найвшяот ступня, навіть одчаю. Джерело 

його—почуття самотности, байдужості дру¬ 
гих людей (ст. 16, 28, зо, 31). 

Рідко тільки продзвенить струна бадьо-
рости, надії,—і то в звязку головно з вірою 
в1 світле громадське прийдешнє (ст. 33, 34). 
І знов пада струна, і знов виплива одчай, що 
доходить навіть до прокляття „жадобі житті« 
(ст. 40). Всі ці мотиви вилито рідко в горя¬ 
чому, здебільша в тихо-поміркованому тоні... 
Вилито щіро, досить просто, без гучних ви¬ 
криків, часом навіть прозаїчно, але взагалі 
з одзнакого поетичного исту. 

Так біжить по камінцях тихий струмок 
одбиваючи в собі й сонце ясне, і зорю 
красну, і дерева зелені, і хмару злототкану • 
Тихо, сумно й журно. 

На жаль, формальний бік віршів не завжди 
одповіда внутрішньому змісту: власне-розь-
мір, рима і сусідство окремих складів або 
гуків у середині слова—все, що творить' MV 
зику вірша. При сучасній віршовій технипі 
ці умови повинні бути виконані бездоганно і 
на жаль, з цього боку можна зробити д ійпі 
Кибальчич численні уваги. 

Почну з рнм. Перш за все, глагольні 
рими-це перша ознака недосконалої техні 
ки, а вони в д-ійки Кибальчич на кожному кро¬ 
ці: Пролетша-схотша (ст. 5), летять-тремГь 
(ст. 7), літала-шугала; гули-були; налили-бу-
ли, пов'яли-стояли (ст. в ) , - і т . д_ О д Н О с і . 
•во, безліч, що втомлює вухо. Але це іде пів-



бідиї Gam РЕШИ показують невелике про них 
дбання і роботу. 

^Розлогим—бога; годину—людина; (ст. 5), 
країна—руїни; ідучи—гнітюча" (ст. 6), і т. д. 
це не рими, а швидче ассонанси. І таких 
„нерим" знов безліч, при сучасній, просто, 
віртуозності в цій сфері! • 

Далі, руйнує евфронічність сусідство 
кількох консонантів що їх трудно вимовити: 
„мов з жахом" (от. 5). „на сивомуж сході; ви¬ 
сокий з шпилями (ст. 13) і т. д. 

Є хиби й проти розьміру. Він часто не 
видержується; для нього калічаться наго¬ 
лоси слів, нпр. в вірші на ст. 26. вірно на¬ 
писано тільки першу стрічку. Не додаються 
часом склади; робиться там енклітіка, де сло¬ 
во треба виділити,—нпр. „неможе піч спати" 
(ст. 27) „немов темна хмара, громи небо 
вкрили (ст. 33) і т. д. Для розьміру вста¬ 
вляються зайві слова: тоді, це (ст. 6) і т. д. 
Одно слово, хиби проти форми чімалі; вони 
псують вражіння, але, звичайно, не зменчу-
ють внутрішньої вартости, особливо, де фор¬ 
ма не стражда. 

З кращих віршів треба одзначпти на 
СТОр.-28—20, 24, 29, 3.7, 44, 38, ЩО дають 
Дісно мистецьку насолоду. 

їв. С-ко. 

П. Кошарновській. 
>.Дим"-комедія на 4 дії. Охрім Бурсак-драма на З 

Дії. Мелітополь. 1913 ціна 75 коп. 
В цій книзі з приемностго спиняесся 

з і ™ р е ч а х : що К Н И Ж К У видано в ГЛУХОМУ 
автора * Щ ° Й СІІОВНено Добрих замірів 

е л и в е Б й ч Г о . В НШ НЄМа' На ЖаЛЬ' П Р И Є М Н О Г О 

ниях,0 „Д В 0 Х у м іЩ еаих творів „комедія" Дим 
щ?сь х Г О Ї К Р Ы Щ - Д и ^ н с ь , н а неї, я к н а 
ніякої змоги°ХИ' Л І Т е р а т у Р н е ' мистецьке, нема 

о д н о г о ^ ? Т Є р а т у р н и й ТВІР> вона не має ні 
нажі ( Б а А а І

т
М а е зовсім зайві nePC0' 

Драма це А к Г ' СЬ°МКа ' Т* Д0; ЯК° 
Пан з ' н ш пР^т^не-

cecTDoro Г а п ^ Ж ? І В Ч°Рн°ият, опікун над 
сестрою (20 л.) Ганею, забрав ії гроші і не 
пуска U нікуди. Иьяниця-учитель^ласович 
радить їй одружитись з зовсім чужим їй 

учителем Семеном Івановичем,—не щоб жити 
з ними,, а щоб визволитись з-під опеки. Ця 
згожуеться, забіра гроші свої в брата, разоря 
його цим, але, в купленій для селян землі, 
пропанує йому два наділи. В цьому зміст 
пєси, названої комедією. 

Комічного, одначе, в ній нема нічого; 
драматичного, в широкому смислі, теж нічого. 
В песі нема завязки; нема розвязіш і нема 
ніякої дії. • 

Пєсу трохи не механічно зшито з сло¬ 
весних клаптиків, без всякого натяку на псі-
хологію дієвих особ, без центрального героя. 
Вчинки дієвих особ валяться один за одним 
несподівано, без мотівування. 

Наведу конкретні приклади для іллю-
страції вищесказаного Неясно, що таке Сте¬ 
панівна, Галя, Уласович і не видно їх дії. 
Видно тільки нудні і чудні розмови Уласо-
вича. Неясні стосунки: Чорнопята і Степа¬ 
нівни та Галі. Несподіване і неясне стано¬ 
вище Сьомки і т. д. Одно слово, першу пєсу 
треба визнати слабою. 

Краще вражіння робіть драма „Охрим 
бурсак", де росказується, як остатний хоче 
іти в козаки, а разом з тим шукати для ска¬ 
рання втеклу од кари сестру свою—покритку 
Ганну. Разом з тим втіка з бурси і товариш 
Денис, але не для бійок, а для проповіді, з 
кобзою в руках, з ідею миру. В 2-й дії ми в 
притулку покриток, куди заходять піячити 
козаки. На чолі притулку Ганна, що збирав 
гроші і викупав невільниць. Сюди надходить 
Охрим, щоб примусити Ганну йти на страш¬ 
ний суд громади. Та не хоче, обвинувачує і 
свого спокусителя, і Охрим дає їй на обмір¬ 
кування тиждень. В 3-й дії Охрим бере її 
в полон--і палить. 

По ідеї пьеса цікава. Устами Ганни ав¬ 
тор повстає проти старого нашого звичаю 
карати тільки саму покритку, а не разом з 
нею і коханця. Але мало одного завдання,— 
потрібне й виконання, а з цього боку і даний 
твір теж слабий. Правда, він живіш першого, 
власне в групових сценах; навіть дає пробу 
якихсь характерів (Ганна, Денис), але образ 
Охрима, без тіні вагання, цілком неможливий. 
Та й в инших образах нема ніякого руху» і 
взагалі в пьесі нема ніякої драми. І навіть 
незвісно, .хто має бути її носителем? В У0*" 
кому разі не Охрім, цілком епічна фігура. 



Вражіння од; книжки, навівав' думку, Що 
автор зовсім мало внакомий з істотою і тех̂ -
нікою драми; йдучеє жалко, що до здобуття 
дозволу, н&.виставу, а тим паче до друку, 
він не подбав про1 пораду з якимись людьми 
компетентними. 

Для тих, хто Хоче працювати над дра¬ 
мою, пораджу книги на россійскій мові—„Те,-
оріюпоззії" Житецького і ^0 драмі« Авер-
к і ева- Ів.С-ко. 

Перед лице Европи. 
Українське мистецтво. І. Деревляїіе' бу¬ 

дівництво і різьба на дереві. Улаштував В. 
Щербаківській.—L'Art de L'Ukralne. L'archi-
tecture ect. Львів—Київ 1913. 

Елегантський томик знимків добре зроб¬ 
лених на гарному папері з у/крайіського де-
ревяного будівництва і різьби ;по дереву улаш-
тований п. Вадимом Щербаківським починав, 
як довідуємося з передмови, видавництоо 
„більш менш сістематично зведеного мате-
риялу з широкого поля українського, мистец¬ 
тва". З тої ж передмови довідуємося, що ви-
данне цього першого тому „українського ми¬ 
стецтва" могло здійснитися завдяки допомозі 
п. Олександра Мишуги. Розуміється прихиль¬ 
ники українського мистецтва повинні мати 
почутте щирої вдячности до п. Мишуги за 
його інтелігентний дар, тим більше щодвох-
мовний (український і французький) текст ви¬ 
дання дає можливість не тільки користува¬ 
тися цим виданнєм українцям, але і демон¬ 
струвати українську артистичну творчість пе¬ 
ред цілою Европою. 

Але тим самим перед п. Щербаківським 
стояло подвійне завданне: дати новий мате-
риял для українців і представити перед ли¬ 
це Европи характер українського деревяно-
го будівництва і артистичної різьби по дере¬ 
ву, А як два такі завдання до певного сте¬ 
пеня протилежні одно одному, то і вивявався 
п. Щербаківський щасливо лише із першого 
і справді видав матеріял майже весь ще не опу¬ 
блікований. Таким чином нове виданнє пре^ 
красно доповнює райійше видані твори про 
українське деревяне будівництво. Але разом 
з тим п. В. Щербаківський, складаючи мате¬ 
ріял першого тому „українського мистецтва", 
як видно зовсім не рахувався' з читачем єв¬ 

ропейцем, бо матеріял, поданий їм, ледве чи 
можна визнати вайбільш характерним і вже 
ні в якому разі не сістематичним. Навпаки, 
в виборі' материялу може надто панує вшіад-
ковість. Так із двайцяти знимків церков пят-
найцять подають церкви з Австрійської Укра¬ 
їни, чотирі із Київщини, одна1 з Полтавщини, 
а з йньших частин України не подано нічо¬ 
го. Так само із чотирнайцяти дзвіниць де¬ 
сять представляють дзвіниці' галицькі, чоти¬ 
ри дзвіниці з Київщини, і тільки. Одже так 
улаштований" тлатеріял наименьше може ілю-
стровати думку автора, що „не дивлячись на 
пооіматованне української теріторії, не див¬ 
лячись на ріжні політичні умови життя, на¬ 
рід український зумів заховати свою спільну 
вдачу на цілім протязі своєї великої терко¬ 

вії«. Так само європейський читач із видано-
ЇЬ томику не зможе винести поняття і про бо-
гацтва фЬрм українських деревяних церков, 
бо з тих же двайцяти..знимків, що уміщено в 
цьому томі, чотирнайцять церков трьохбанвих, 
пять пятибанних, тільки одна однобанна, а 
йньших форм немає зовсім. Така випадковість 
материялу стоїть в повному противенстві до 
наведеної обіцянки автора „дати більш менш 
сістематично зведений материя л". 

Не більше сістеми ніж в будівництві 
церковному знаходимо в будівництві хатньо¬ 
му. Так, із дванадцяти знимків хат, що з рещ. 
тою уявляють матеріял скорше етнографіч¬ 
ний, ніж мистецький, знаходимо шість хат з 
Полтавщини, три з Бойківщинп, дві з Гуцуль-
іщлга, одпу з "Київщини, і тільки. До того ж" 
хати ріжних місцевостей так відріжняються* 
між собою, що читачеві дуже важко буде 
прийняти на віру слова В. Щербаківського 
що „хатнє будівництво... однакове на цілім 
просторі України«. Але для українців росий 
ських буде цікаво подивитися "на два зразки 
бойківських хат; навколо ціх хат обходить 
галєрия, вкрита тим самим дахом що ї х а т а 
без перелому в дахові. Щось здалека подібне 
на Україні росийській ми знаходимо в % 7 
яких старих будинках, напр. в селі Борови¬ 
чах, в будинкові Полуботка, перебудованому 
на церкву. Шзніише, В девятнадцатому Z 
л і т такі галериі-ґанки стають тшювимГв 
українському деревяному будівництві доби 
empire. • « 

І так, з огляду на все вище сказане му-



симо признати, що перший том українського 
мистецтва, виданий п. ГЦербаківським, дав для 
прихильників українського мистецтва чимало 
хоч випадкового, але дуже цікавого матери¬ 
алу. Оскільки-ж він має давати більш меньш 
сістематичне представление українського ми¬ 
стецтва для європейців) він своєму завданню 
зовсім не відповідає. Що-ж особливе вражає 
в книзі безплановістю улаштування, так це 
додані до неї дві кольорові таблиці, на яких 
зовсім не до речи подано два випадкові укра¬ 
їнські килими. Коди упорядчик мав можли¬ 
вість прикрасити двома таблицями в фарбах 
перший том українського мистецтва, присвя¬ 

чений деревяному будівництву і різьбі по де¬ 
реву, то очевидно на цих таблицях повинен 
був подати взірці малювання по дереву. Ко-
ли-ж замісць того подано два килими із ко¬ 
лекції В. Кричевського і то далеко не кращі 
з цеї богатої колекції килимів, то очевидно 
упорядчик тим переслідував ціли, в кожнім 
разі дуже далекі від наукових. 

До книги додано карту України, але ро-
сийська цензура її вирізала. 

Окладнику книги прикрашено рисунком 
В. Кричевського, що, в протилежність більшо-
сти робот Кричевського такого роду, зовсім 
не удав ся. д. А. 

АРХІТЕКТУРА. 
* Волинське Брацтвр імени кн. Острожських, 

що завідує острожським сторожевим замком, при¬ 
ступило до реставрації замку, щоб урядити там 
історичну бібліотеку, музей, залю до читання і 
для зборів, то що. На реставрацію Брацтво зі¬ 
брало звиш 8 тисяч карбованців, з яких уже ви¬ 
трачено звиш 5 тисяч. Досі підмуровано обвали 
головних стін нижнього яруса, одкопано стіну з 
боку цвинтаря, дах знову вкрито ґонтом, виве¬ 
дено стелю в верхньому ярусі, залито цементом 
де-які тріщини в стінах, вивезено мусор, то що. 

* Московські газети пишутх про лихий стан 
старих будинків, по яких розміщені інституції 
мін стерства народньоі освіти. Так вражав бруд¬ 
ним занедбаним фасадом будинок Олексія Розу-
мовського, брата гетьмана, у Москві на Покровці, 
збудований Ростреллі в 1742 році. В сьому бу¬ 
динку зараз пом"щазться 4 московська гімназія. 

* Будинок Гварвнги. В останнім засіданні то¬ 
вариства охорони в Росії пам'ятників мистецтва й 
старовини було повідомлено, що чернігівська епар-
хіяльна рада купила знаменитий палац графа За-
вадовського в Ляличах. Цей палац—єдиний з 
приватних будинків Гваренги кінця XVIII в. 
(1794—95 р.) на Україні. Ще 35 років тому в 
йому жили, а тепер він стоїть пусткою. Зберіг-

лася, одначе, його чудова архитектура, а також 
внутрішні окраси. Палац такий великий (більше 
100 кімнат), що повна його реставрація немож¬ 
лива. 

МАЛЯРСТВО. 
* Шоста виставка київських художників 

відкрилася в Київі в початку грудня минулого 
року. В виставці взяли участь кілько україн¬ 
ських художників, в тому числі скульптор М. 
Паращук, що вперше виставляв на Україні ро¬ 
сійській. Із артистів малярів бере участь Мико¬ 
ла Бурячок;, роботи котрого одні з кращих на ці¬ 
лій вистав^!. Особливо гарні його пейзажи в яс¬ 
них тонах або зімові пейзажі, етюди-ж в яскра¬ 
вих фарбах здається не завше вільні від ефек¬ 
тів в краківській манері. Чимало виставив Ва¬ 
силь Кричевський. Із його робот найкращою в 
ескіз для килима, в формах витонченого прими¬ 
тива,—Соловей розбійник; відзначається ще ак¬ 
варель „ярмарок",—це варіант, але збогачений, 
відомих і кілько разів повторених В. Кричев-
ським етюдів глечиків. Федір Кричевський ви¬ 
ставив кілько жіночих головок, добре нарисова¬ 
них і в приємних тонах, але не цікавих через 
безнадійний еклектизм автора. Крім названих 
артистів ще із українців виставив Іван Маку-



шенко. Вся виставка іменується „VI выставка 
картинъ юевскихъ художниковъ" — очевидно 
скульптори Паращука і Чайкова на »чисто рус-
скомъ ЯЗЫК-Б" київських художників теж нази¬ 
ваються картинами. 

МУЗИКА. 
* На конкурсі Музичного Товариства ім. М. 

Лисенка у Львові, оголошеному на композиції до 
виконання на 100-літньому ювилеї з дня уродин 
Т. Шевченка, першу премію одержав В. Барвін-
ський з Праги за композицию „Українська Рап¬ 
содія" для великого оркестру на теми народних 
пісень „Тече річка невеличка" і „Максим козак 
Залізняк". Премію (300 корон) присуджено одно¬ 
голосно 12 січня 1914 року. 

* 8 грудня 1913 р. у Петербурзі, в „Товари¬ 
стві єврейської музики" 3. А. Кисельгоф зробив 
відчит: „Єврейська пісня на Волині". Нам, на 
жаль, невідомий зміст цього відчиту, але треба 
признати, що такі досліди могли-б бути і для 
нас цікаві, коли-б мали своею метою—виясняти 
культурні відносини і взаємні впливи, які неод¬ 
мінно мусять виявлятись між ріжними націями, 
що живуть поруч одна з одною у нашій країні. 

* 25-го січня минав 40 р. од першої вистави 
першої української опери „Різдвяна ніч" Лисен¬ 
ка, яка появою своєю утворила епоху у молодому 
тоді українському театральному ділі. По признан¬ 
ню сучасників виконання опери групою амато¬ 
рів під орудою автора було високо художнє і 
зробило найкраще вражіння. У родині М. В. Ли¬ 
сенка залишилася афіша цього інтересного спек¬ 
такля. 

ТБАТР. 
* Трупа С. Донського святами роспочала ви¬ 

стави на ст. 1 в містечку Яготині. 
* Українська трупа Леонида Зеленогорського 

буде грати в г. Волчанську до великого посту. 
28 декабря арт. Зеленогорський справляв 15-ти 
літній, ювилей артистичної діяльности, йшла 
„Лиха іскра поле спалить і сама щезне", ролю 
Юліана грав ювиляр. 

* Українська вистава. В четвер 26 грудня 
на руднику „Донецького т-ва" виставляли драму 
—„Ой не ходи Грицю, та й на вечерниці". 

* Українська аматорська вистава. В Луб-
нях 28 декабря товариство допомоги початковій 
освіті та дотепних розваг улаштувало аматор^ 

ську народню українську виставу „Мартин Бо-
руля"—(комедія Карпенка-Карого), після якої 
хор т-ва проспівав скілька народніх пісень. Про¬ 
стого народу була повнісенька заля. Багатьом 
не вистачило квитків, а багато ще не могло бу¬ 
ти тому, що початок було призначено дуже рано 
(5 год. вечора). 

* Укр. трупа Є. П. Черняка переїхала в ху¬ 
тір Фролово (на Донщині). Трупа має добрий 
успіх. 

* Українські вистави, В суботу, 28 грудня, 
на руднику „Донецького т-ва" виставляли п'єсу 
„Невольник" і водевиль „Сватання на вечор¬ 
ницях". 

* Українська вистава на селі: На другий 
день Різдва в селі Тимках, лубенського повіту, 
була впоряжена місцевими аматорами-селянами 

-вистава, чистий прибуток з якої призначено на 
користь тимківської початкової земської школи. 
Виставляли комедію Карпенка-Карого—„Мартин 
Боруля" та етюд Кропивницького—„По ревизії". 
Селянам дуже подобаються вистави на рідній 
мові, але призначені ціни (од 25 коп. до 1 карб 
50 коп.) були на перешкоді бідноті, яка не могла 
попасти на виставу через таку дорожнечу. 

* Вистава. В містечку Нові Сенжари (на 
Полтавщині) на 3 день Різдвяних свят місцеві 
аматори виставили дві п'єси; 1) „Дзвін до цер¬ 
кви скликає та сам у ній не буває" („Лісова 
квітка-, і 2) жарт „На перші гулі«. Прибуток 
призначено на користь місцевої народньої чи¬ 
тальні. Вистава мала великий успіх. 

* Вистава й концерт у Лубнях. В Лубнях 
(на Полтавщині) 3 лютого має відбутись вистава 
з концертним одділом на користь т-ва допомоги 
початковій освіті. Виставлятимуть „Б у в а Гщ И 
ну . Де-яких виконавців запрошено з музично-
дроматич. школи М. В. Лисенка в Київі 

Му СеЗОНІ. "аиоуТНЬО-

* G- Ялапець (на Поділлі). Забопон* « * 
«**. В зал« яланець^Лоз^Га: 
риства недавно організована драматичні°™ 
під орудою В. Петровського збігів 
святками цілу серію с п ^ а , ^ ^ ^ 
справник одмовивсГдати д ? В і л В> ^ М*ЦЄВ** ,,,„ „ „„ • , Дозвіл, мотивуючи тим, 
ЩО в сел, нікому буде ДИВ№ГИСЬ н а с п е к т а н л ь . 



Заля т-ва • може вмістити не менше 300 гляда¬ 
чів, і антрепренер сподівався, шо вона завше 
буде- повна. На друге прохання начальство про¬ 
понувало робити вистави в городі або в містечку. 
До вистави були готові п'єси:„Сто тисяч",.„На¬ 
хмарило", „По ревизії", „На перші гулі" і инші. 

* За минулий 1913 рік „Просвітами" були улаш¬ 
товані театральні вистави, на яких було-вистав¬ 
лено; Новочеркаською: Шельменко Денщик, і 
Батраки; Катеринославською: Наймичка і Дя¬ 
чиха; Мануйлівською: Старі сучки, Освідчини, 
Невольник, По ревизії, Миротворці, Артист, Гли 
тай. Бондарівна, Наталка Полтавка, Ведмідь, 
Мартин Боруля, По над Дніпром; Діївською: 
Борці за мрії, Бувальщина, На перші гулі, Дай 
еершб волю, Артист, Сватання, Назар Стодоля і 
Глитай; Перещепинською: По над Дніпром, Бур¬ 
лака, Учитель; Подільською: По ревизії, Коза-
Дереза, На перші гулі; Миколаївською: Безта¬ 
ланна, Нещасне кохання, Дай серцю волю і За¬ 
порожець за Дунаем і Бакінською: Мазепа. Крім 
того, „Просвіти" улаштовували: гулянки, музичні 
вечірки, ялинки, реферати, відчити, концерти і 
вечори пам'яти Шевченка, Лисенка, Грінченка, 

люова, Руданського, Корніенка і инш. Як при¬ 
ємно одмітить такий репертуар, як Мануплівської 
та Перещепинської просвіти, всяка фахова україн-

л е н н 0 С Т Г М ° Ж Є "ОЗаЗДриТЬ- - П ^ в і т и " . д е чис-
ИІЇ а* * ме"ьше придатної до праці інтеліген-
с е о й о ^ Г И Д а Л Є К° бІЛЬШе' ! д о д і л а віднеслись серйо3 н і й щ е , н і ж в П р о с в . т и в в е л и к и х м . с т . 
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Про постанову і виконання буде сказано 
пізнійше. 

АРХЕОЛОГІЯ. 
* Археологичні знахідки. Як відомо, підчас 

земляних робот на городській набережній в Ми-
колаїві одкрито недавно ціле стародавнє грецьке 
кладовище. Ця знахідка примусила робити там 
далі розкопки. Знайдено коло 20-тй зруйнованих 
могил, а в них лихтарі, намисто, амфори, гле¬ 
чики з І—II століття до Р. X. Разом з тим знай¬ 
дено й кістяк мамонта. А цими днями на місці 
роскопок знайдено ще маленьку мумійку, зроб¬ 
лену з так званої єгипетської пасти (на зразок 
фаянсу); на ній Ієрогліфи. На думку археологів, 
мумійку зроблено при 26-ій династії фараонів, 
яка урядувала в Єгипті в останні часи царства 
Іудейського. Напис на мумійці такий:^-„асирієць 
Псамитих, завідуючий храмом". 

* В золотоношському повіті роскопано в Го¬ 
родищі коло с. Ліплявого коло 50 могил. Знай¬ 
дено обручки, сережки, посуд, кам'яні вироби і 
т. инш. Речі забрано в полтавський музей. 

ПАМЬЯТНИКИ. 
* Пам'ятники українським діячам у Харь-

кові. Комісїя, що веде справу з будуванням памь-
ятників Т. Шевченкові, М. Лисенкові та Г. 
Квітці-Основьяненкові, подала в міську управу 
заяву, щоб управа виклопотала дозвіл збірати 
жертви на ці памьятники. Управа буде клопота¬ 
тись, щоб було дозволено приймати жертви місь¬ 
кій управі, редакціям місцевих часописів, відомим 
управі особам (по осінним книжкам), а також про 
дозвіл поставити в громадських інституціях кар-
навки для збору жертв на згадані вище памьят¬ 
ники. 

* В справі одкриття пам'ятника М. В. 
Гоголеві у Полтаві. Цими днями комитет по 
збудуванню пам'ятника М. Гоголеві в Полтаві, 
розглянувши обрахунок ї проект пам'ятника, 
рішив негайно роспочати будування його з тим, 
щоб пам'ятник був готовий на осінь 1914 року. 

На пам'ятник полтавська губернська земська 
управа зібрала вже більш ЗО тис. карб. 

* Справа a місцем для пам'ятника Т, Г. 
Шевченкові. Як відомо, київська городська дума 
призначила місце під будову пам'ятника Шевчен¬ 
кові площу, де збігаються Караваївська і В.-Ва-
сильківська вул. Саме тепер де-які особи висловг 



люються проти вищегаданого місця. З'явилось 
богато проектів, зазначають, що єсть инщі місця 
для пам'ятника. Цими днями в комітет по збудо-
ванню пам'ятиника надійшла петиція, де заявля¬ 
ється, що місце, презначене городом для пам'ят¬ 
ника, не придатне. Так само автори нового про¬ 
екту повстають проти місця на Петровській аллєї 
(за яке висловлялись київськи газети) і заявляють, 
що найкраще місце для пам'ятника — це новий 
сквер на площі Богдана Хмельницького. Але на 
цьому місці проектується поставити пам,ятиик 
М. В. Гоголю. Питання про місце під пам'ятник 
Т. Г. Шевченкові внесено буде для обміркування 
в наступне засідання комітету по збудуванню 
пам.ятника. 

ЮВИЛЕЇ. 
* До Шевченківського ювелію. 20-го декабря 

в полтавському українському клубі відбулося 
засідання ради старшин цього клубу для виробки 
проекта програми вшанування памяти Т. Г. Шев¬ 
ченка з приводу майбутьного 100-ліття з дня його 
нарождения. На засідання клуб запрохав пред-
сідателя полтавського повітового земства і ин-
ших місяцевих громадських діячів. 

* Участь в ювилейних святах. Товари¬ 
ство українських правників у Львові, скликав на 
27 марта 1914 р. краєвий зьїзд україньских прав¬ 
ників до Львова, беручи таким способом участь 
у ювилейних святах в памьять Т. Шевченка. 

* Відомих кобзарів Кучугуру-Кучеренка й 
Кожушка запрохано на ювилейні Шевченкові 
свята в Галичину. Після того вони мають поїха¬ 
ти в Германію на виствку, Тепер обидва кобзарі 
де-який час будуть у Катеринославі в музеї 
Поля. 

* В справі 100-ліття з дня народження 
Т. Г. Шевченка. Тепер майже усі українські 
видавництва діяльно готуються до майбутнього 
100-ліття з дня нарождения Т. Г. Шевченка. 
Видавництва підготовляють популярні ювилейні 
видання творів поета, цілі серіі портретів, кар¬ 
ток і инш. В Петербурзі готується видання реп¬ 
родукцій з картин і офортів власноручної праці 
поета. 

* Справа з памьятником Т. Г. Шевченкові. 
За ноябр місяць в обеднаний комітет при київ-
ськой городській управі надійшло жертв 71 карб. 
39 коп. Всього у Київі на памьятник Шевчен¬ 
кові зібрано 71,208 карб. 26 коп. Всього ж зіб¬ 
рано коло 125,000 корб. 

- * Комисія по влаштуванню 100-літнього дня 
народження Т. Г. Шевченка, на засіданні в Кійв-
ській городській думі, 16 і 17 Січня виробила 
таку програму ювилейних свят: 25 лютогя в день 
буде одправлено панихиду по Т. Г. Шевченкові 
у Софійському соборі; цього ж дня в вечері одбу¬ 
деться урочисте засідання в купецькому зібранні; 
25 лютого посвящения місця, де стоятиме пам'ят¬ 
ник Т. Г.Шевченкові; в вечері цього-ж дня буде 
уряджено в городському театрі великій концерт 
з творів поета, а потім буде поставлено три инсцен 
картини: 1) „Т. Г.- Шевченко серед героїв своїх 
творів.; 2) .Б'ють пороги», 3) Слава Т. Г Шев¬ 
ченкові. В картинах візьме участь мішаний хор 
з 300 дущ під орудою д. Кошица. 

Комісія постановила розіслати запрошення на 
вшанування Т. Г. Шевченка літературним това¬ 
риствам, городам і земствам. .. 

* Петерб. Академія Художеств одкінула пЬо-
позіцш професора Мате прилучиться до святко-
вання 100 літн. ювілею художника, г р а Е е р а 
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відношення до життя семинарії, а через те про¬ 
хання епископа не задовольнив. 

* Музичне товариство ім. Миколи Лисен¬ 
ка у Львові. Товариство ім. Миколи Лисенка 
приступило цього року до будови власного дому, 
який буде служити не тільки цілям музичного 
інститута товариства, але й на поміщення „Львів¬ 
ського Бояна" та „Дешевої Кухні-, призначеної 
для шкільної молоді, а велика заля того дому з 
прибічними її кімнатами буде віддаватися під 
театральні вистави, концерти, бали, збори і т. д. 
Будова дому коштуватиме 250.000 корон, які по¬ 
крив товариство власними коштами в фінансо¬ 
вих та -инших інституціях, а особливо запевне¬ 
ними вже підмогами центрального уряду та спо-

, діваними-—краевого сойму. 
Але тільки за готові гроші можна буде при¬ 

брати залю перш усього бюстами Т. Шевченка 
і Миколи Лисенка, а потім кількома великими 
стінними картинами з народних або історичних' 
мотивів, нарешті відповідно розмалювати і про¬ 
стору стелю залі,—словом прибрати залю так, 
Щоб в ній почували, що ми в своїй хаті. 

Взявши на себе великі обовязки, Товари* 
ство може однак мати-надію на загальну поміч, 
навіть мав право- домагатися цього від україн¬ 
ського громадянства, котрому доведеться в будин¬ 
кові товариства дивитися на театральні вистави, 
забавлятися на балах і вечерницях, радіти над 
долею народу й т. ин. 

Скоро тільки прийдуть з помічю незаміжні 
^десятками сотиків, а засібніші й товариства— 

десятками корон, тоді товариство осягне -свою 
мету. Малий видаток з майна одиниці й товари¬ 
ства утворить велике народне майно і то не так 
завдяки високости датків, як завдяки їх скілько-
сти! А чим більше тих датків буде, тим краща 
буде й народня святиня. 

В своему закликові товариство прохає за-
нятися збіранням жертв при нагоді весіллів 
празників і инших товариських сходин, а також 
в часі церковних обходів, на зборах, по читаль¬ 
нях то що. 

Назвиська жертводавців будуть увіковічені 
в грамоті посвящения дому, яку передруком по¬ 
дано буде до прилюдної відомости. 

Надсилати жертви можна до т-ва вз. кре¬ 
диту „Дністер" у Львові (ч. 909). 

* Прославлений артист-маляр Илія Репин на 
старости таки рішив вернутися на Україну і тут 
заснувати академію мистецтва. Містом для своєї 
академії Репин обрав своє рідне місто Чугуев 
недалеко Харькова на березі Донця. Чугуєвська 
мінська управа вже наділила землю для будучої 
академії. Видатків на академію спочатку потріб¬ 
но коло миліона карбованців, але Репин надієть¬ 
ся на поміч меценатів і 3 в е с н и у ж е П о ч и н а е 
виводити будинок для академії 

* Мандрівна оШіотека для селянства. Т-во 
„Жшоча Громада- у л а д * у в „ а н д р і в н у б і б л і 

для селянок і звертається до всіх прихильників 
ціе. справи з проханням жертвувати популярні 
книжки по такій адресі: Львів, тов. „Труд", Р и -
нок, ч. 39. 

Твори надіслані до редакції. 
Тарас Франко. СТАРЕ ВИНО В НОВІМ МІСЇ. Вибір 

веселих віршів із Катулля, Горація і Марціялля. 
Його ж; З ЧУЖОЇ ЛЕВАДИ. Збірка веселих віршів з ілю¬ 

страціями. 
його ж. НА КРИЛАХ ГУМОРУ. Збірка веселих віршів. 

Надія Кибальчич—ПОЕЗІЇ. 
П. Кошарновській—ДИМ комедія на 4 дії і Охрим Бурсак 

драма на 3' дії. ' 
Вид-во. „Нашим дітям" КОБЗАРИК і КОЛЯДНИЧОК з 

"малюнками і нотами. 



ОПОВІСТКИ. 

РІК видання ПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА 1914 РІК РІК видання 
другий. другий. 

НА БАГАТО-ШЮСТРОВАНИЙ :: 

•ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ МІСЯЧНИК 
і- „ CjJX$O" 

„СЯЙВО" виходи¬ 
тиме по такій про¬ 
грамі: 1) Від редак¬ 
ції, 2) Поетичні тво¬ 
ри, 3) Твори з історії 
та теорії мистецтва, 
4) Твори з етнографії 
України, 5) 3 життя 
д і я ч її в мистецтва, 
6) Театр та музика, 
7) Огляд письмен¬ 
ства та мистецтва, 
8) Хроніка, 9) Уся¬ 
чина, 10) Дописи, 
ц ) 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. 

„СЯЙВО", ПРИСТОСОВАНЕ ДО ІІОТРК1 і УКРА¬ 
ЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА. МІСЯЧНИК, МАЮЧИ 
НА МЕТІ ЗАДОВОЛЬНИТИ ЕСТЕТИЧНІ 110-
ЇТЕГ.И НАШОГО ГРОМАДЯНСТВА, ЗА!"УЧИВСЯ 
ЗГОДОЮ НА УЧАСТЬ КРАЩИХ УКРАЇНСЬКИХ 
ПОЕТІВ, АРТИСТІВ, МАЛЯРІВ, РЇЗБЯР1В, 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 : ПОНОВЛЕНО. • ДО КЕРУВАННЯ 
КОЖНИМ ВІДДІЛОМ ЗАПРОШЕНО СПЕЦІЯЛІ-
СТІВ. • АДМІНІСТРАЦІЮ ВИДАННЯ ЗМІНЕНО. 

В „СЯЙВІ" Б Е Р У Т Ь У Ч А С Т Ь : 
Г. А.ісксандровській, К. Антонович, Д. Антонович, 
X. Алчевська, І. Бурячок, В. Винниченко, Ж. Во¬ 
роний, Дніпрова-Чайкй, С. Ефремов, М. Жук, І. 
Еавал&рідзе, Г. коваленко, В. Еричевський, 0.1{о-
ишць, О. Левіщькип, Д-р С. Людкевич, Е. Ма-
монтов, І. Мозалевській, В. О'Коннор - Віліноька, 
Ф. Красщькій, Е. Кузь.иін, О. Швицькій, О. Олесь 
О. Пчілка, М. Рильський, С. Русова, 1. Северин 
П. Сениця, А. Середа, Є. Сердюк, О. Сластіон, 

Старицька-Черняхівсьт, Я. Степовий, і ї Сте-
цент, І. Стешенко, О. Судомора, О. Теремець 
С. Тоиілевич, І. Труш, де. Філшський, І фраНко 
П. Холодний, В. Чаговець, П. Чайка С Черка-
сенко, П. Чулий, Г. Чупринка, Ж. Щфі№іш; Д 
Яворницькпй, Л. Яновська,Ящуроіспнсьшй та mv 



РАДА газета політична, економична і літературна. 
Виходить щодня окрім понеділків. 

Рік девятий. 
Приймається передплата на 1914-й рін. 

На рік—6 р., на півроку—3 р. 25 к., на 3 міс.—1 р. 75 к., 
на 2 міс—1 р. 25 к., на 1 міс.—65 к. 

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

У Тігііаі, Валика Підвальна вулиця', д. в. 
Т(.іефон редакції 14-68. 

„ДОБРА НОВИНА" 
проевітно-наукова та суспільна часопись для1 працюючого 

люду, з образками, виходить у Львові, що два тижні. 
.ДОБРА НОВИНА" призначена .для широких народних 
мас. Подає в найпрйступнїйшій формі статі просвітні, 
популярно-наукові, суспільні і господарські, вістки з бі-
жучрго політичного житя, важнїйші подіі з цілого сь'віта, 
поради І поученй, образки, цбвістки, оповідання, вірдіі f т. и. 

„ДОБРА НОВИНА- коштує на цілий рік: 
в Австрії 4 корони. 
„ Німеччині 5 корон. 
„ Росії З рублі. 
„ Америці і а каналі . 1 Доляра і 50 центів. 

Консдии передплатник ,.ДОБРОЇ НОВИНИ" дістає, крім Газети 
Налєндар на 1914 р. 

Число на оказ посилаєть ся даром. 

Гроші 1 письма для „ДОБРОЇ НОВИНИ" посилайте на 
таку адресу; 

„Добра Новина", у Львові, улицп Скшинського 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, муаиці, українській минувшині, етно-
і'рафії І фізичному вихованю.—Містить також описи подо-
рожий, житсписи, спомини, огляди українського житя і т. д, 

ІЛЮСТРОВАНА УРАЇНА ведена на взір великих ілю¬ 
строваних журналів Європи, здобула собі по першім році 

Ійтновапня велике признане серед нашого народу. 
ІЛЮСТРОВАНА УКРАЇНА виходить два рази на місяць 
волинцми зошитами. Передплата в Галичині виносить 
річно 6 н., піврічно 4 к., в Німеччині 10 мар., й Канаді 
і Амбриці 3 доляри. Передплату принима.є ся тільки річну 

і піврічну. 
Даром О.блїотека ІЛЮСТРОВАНОЇ УКРАЇНИ. 

В 1914 році приступасмо до постійного видаванй бібліо¬ 
теки ІЛЮСТРОВАНОЇ УКРАЇНИ. Вийде в тім роцї 4 
іоШі бш/іїогоки (2 поиіг.ти, 1 наукова розвідка 1 1 вѳли> 

ний альбом украінськрго Львова). 

Всі передплатники' ІЛЮСТРОВАНОЇ УКРАЇНИ дістануть 
виданя бібліотеки даром, 

Адреса видавництва у Львовії ІЛЮСТРОВАНА УКРАЇНА. Львів, 
ул. Руська ч. 18. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ НА 
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ- ЖУРНАЕЪ , 

„Украинская Жизнь" 
(Третій годъ издаиія). 

„УКРАИНСКАЯ ЖИЗНЬ" въ .1914 гаду будетъ г-полнг.. , 
тѣ же задачи, какія выполнялись ею до сихъ поръ. 

Программа оісурнала: Руководящія статьи по націо-
нальнымъ вопросамъ.—Обзоръ событій текушей жизни 
на Украинѣ.-^Оужденіе.лечати, преимущественно русскои 
и польской, объ украинскомъ вопросѣ.—Письма изъ рос-
сійской Украины и изъ Галиціи.—Критическія статьи 
и литературныя обоэрѣнія; библіографія. — Украинское 
искусство.—Мемуары и статьи по исторіи украинскаґо 
возрожденія,—Разныя' извѣстія ,и. замѣтки.—Отвѣты ре¬ 
дакцій на вопросы читателей, относящіеся къ программѣ 

Журнала. 

ВЪ .,УКРАИНСКОЙ ЖИЗНИ" ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ 
СЛЪДУЮЩІЯ ЛИДА: , 

С. П. Балабуха, проф. И. А. Бодуэн-дѳ-Куртенэ, И. А.Бочко.в-
скій, И. К. Брусиловсній, С. А, Буда. 0. .Бѣлоусенко, И. А. Бѣ : 
лоусовъ, И. Ф. БѣлвшевскіЙ, Leon Wasllewski, прив.-доц. Н. П. 
Василѳнко, Ан. Василько, В. В. Водовозовъ, М. Вознякъ, проф. 
Ф. К. Волковъ, Тр . Гетьманець, С. Е. Голицинская, прив.-доц. 
A. С. Грушевскій, проф. М. С. ГрушевснІИ, М. Даньно, Д-ръ 
Н. М. Дикій, ДМ. ДОНЦОВЪ, ,В. Дорошенко, Д. Дорошенко, С. А. 
Ефремовъ, В. Е. ЖаботинскІЙ, Л. Н. Жебуневъ, Л. Жигмайло. 
М. Зализнякъ, И. В. Ивановъ, (Джонсонъ), Б. А, КистяковснІН, 

- прив.-доц. И. А. Кистпковскій, проф. Ѳ Е. Коршъ, В. П. Ко-
шевой, проф. А, Е. Крымскій, К. Ладыженко, Й. В. Лѳбедин-
скій, М. Ф. ЛѳвицкШ, Н. В. Левит.сній, Ор. Лѳвицкій, В. Ли-
пинскій, М. Лозинскій, А. В. Луначар'скій, проф. И. В. Лучиц-
кій, Д. Марковичъ, Ф. П. МатушевскІЙ, С. П. Мелыуновъ, Н.,Б. 
Миркинъ, А. Михура, Мнх. Могилянскій, В. П. Наумѳнко, А. п 
Новицкій, К. М. Оберучѳвъ, В. П. Обнинскій, деп/ австр. пЬрл. 
д-ръ Олясницкій, И. А. Панкевниъ, С. В. Потлюра, ирив.-доц. 
B. Пичета, С. ІІодолянинъ, П. Понптенко, Н. Поршъ, С. В. 
Рклицкій, С. Ф. Русова, проф. А. А. Русовъ, В. В. Садовскій, 
А. Ѳ. СаликовскІЙ, Д. Сиромаха, М. А. Славинскій, П. Сму-
токъ, В. Степовий, Н. Стасюкъ, И, Я. Стѳллецкій, И. М.Стё-
шенко, проф. Н. Ф. Сумцовъ, С. 0. Сѣрополко, Н. Г- филян-
скій, И. М. Хоткевичъ, С. Чѳпига, С. Черкасенко, П. И. Чи-
жѳвскій, проф. М. П. Чубинсній, С. П. Шелухинъ, д-ръ М. Е. 

ШмигѳльрйЩ, Л, А. Яновская,' А. И. ЯроіііеВйчъ. 

УСЛОВІЯ П0ДЇІИСЕМ 
с ъ д о о т а в к о й и л е р о с ь і л к о й : 

Въ Россіи: на годъ—.6 р., на 6 мѣс.—3 р., на 3 мѣс.— 
1 р. 50 к„ на 2 мѣс.—1 р. 10 к., на 1 мѣс.—60 к. 

За границу: на годъ—8 р., на 6' мѣс—4 р., на З мѣс— 
2 р„ на 2 мѣс.~1 р. 50 к., на 1 мѣс—75 к. 

Для народныхъ учителѳй, сельскаго духовенства, Mnafl-
шаго земскаго медицннскаго персоналам ą такжё дляуча-

крестьянъ допускается, прн непосред-
ствѳнномъ обращоніи въ редакцію; ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА: на 
годъ—5 р., на 6 мѣс.~^ р. 50 к. на 3 мѣс.—1 р. 29 к. 

съ доставкою и пересылкою. 

За перемѣну адреса пзимается 30 к., причемъ необходима 

присылка стараго адреса. 

Цѣна отдѣльнаго номера въ кнйжныхъ магазинахъ 60 к. 
ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ ПРОДОЛЖАЁТбЯ. 

Подписиа принимается въ нонторѣ „УКРАИНСКО'Й Н<ИЗНИ" 
Москвд, В. Дмитровка, 14.—Телеф. № 3.44-Чв-



Приймається ПЕРЕДПЛАТА НА 1914 РІК 

на новий науковий журнал українознавства 

„УКРАЇНА" 
орган Українського Наукового Товариства у Київі, що внхо-
длтиме що три місяці, книжками в 8—10"аркущ^в, при 
участи вйзначнїйщих українських учениіс, при близшій 
участи ПРОФ. МИХАЙЛА' ГРУШЕВСЬКОГО, під одві-

чальною редакцією 
КОСТЯНТИНА МИХАЛЬЧУКА. 

Поруч, „Зап-иоок" і зборників своїх, не далі будуть 
містити ся праці більш спеціяльного характера, хоче те¬ 
пер Українське Наукове Товариство дати науковий жур¬ 
нал українознавства для ширших кругів української інте¬ 
лігенції-

Програма: розвідки -і звіДомлення з ріжних галузей 
українознавства, огляди, його поступів і наукової літера¬ 
тури, наукова хроніка, критичні статті і бібліографія 
українознавства, питання української мови, хроніка Укр. 
Наук- Товариства. 

Передплата на рік з пересилкою в Росії 4 руб. 
(можна частинами по 2 руб.), для Австрії І1 корон: Кни¬ 
гарням і посередникам 5 проц. від виплачених грошей. 

Редакція і контора: Київ, Велика Підвальна, 36 
к в . 8, Бюро Українського Наукового Товариства1. 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА 1914 РІК 
(Рік видання шостий). 

УКРАЇНСЬКА ХАТА 
літературно-критичний, громад¬ 
ський український місячник. 

. _ — 4 руб. на рік—2 р. 50 к..піврічно.______ 

Завданню журнала .Укр. Хати», е - „ „ м о ж д и в о е т и 
,йоВй6 оовітлющнив процвссу Ідейного, духового життя України 
9. метрю викривання основних моментів національности що є 
то*> всякої живої творчости. Література, як головний ви¬ 

нник його, розкриваючи се життя в його основі, займе 
п е р Ш е і найповажніше місце на сторінках журнала Укра 
ї яСька Хата- обслуговую^ . „ ^ • . Р 
„«„ції, буде відкликатися на всі важлівіпч 
Арійського і св.тового життя, а

 Ш ' ГР0МадЄЬКІ ^ 
* £ * „ , в ріжних його проявах. " * Н а Р° з в 1 й *"-

Журнал „Українська Хата" мав віп„-
„ітервтурний, б), критичний, в) науковий \ , * м о ж н ь ° -
J мистецький, є) бібліографія І 8) літѳп.г ПублІЦИСТИЧ"и»І, 
fl) Вихбдитиме * у р к а л в к і н ; £ £ » »•»"•«• 
ви„и, Розміром не „еньше 64 , ^ ™ £»** «"W-

6рріиюрованними книжками. иа°ору, МІЦНО 

Працюють в журналі к р а щ и СИли> 

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

* житя. 

ЛІТОРІІШе-НШОІІІВІЇЇШ 
ЩО ВИХОДИТЬ КНИЖКАМИ ПО 12—15 АРК. 

при близшій участи В. Винниченка, М. Грушевсьного, М. 
Євшана, 0. Кобилянської, О. Левицького. В. Леонтовича, О. 
Олеся, Ю. Сірого, Л. Старнцьиої-Черняхівсьної, Л. Цегельсьного 

і инших'. 
Містить белетристику орігінальну й переклади—повісти, 
оповідання, драми, поезії, статі з української історії, лі¬ 
тератури, суспільної економії й инших областей знання; 
огляди літератури, суспільно-політичного житя; критику 

й біблїоі'рафію 
Завідує Київським виданнєм О. Олесь. 

Редакція і головна контора: Київ, В. Підвальна, 36. liś. 8. 
Контора Львівська, вул. Сцпінського, ч. 31. 

(Lemberó, SUpinskl-str. 21, Anzeiger fiir Literatur und 
Wlssen3chaft). 

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-Науковий 
Вістник" в 1914 р. для незаможних учнів, студентів, сель-
ських учителів і учительок, низших служащих, робітників 
і селян знижена на' 6 рублів (гіоли вони передплачують 

журнал просто з контори). 
Кому трудно відразу, нехай присилає на перше число кож-
нього МІСЯЦЯ по 1 р. поки збереть ся нова передплата, а 

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

коли вона повна (8 руб ) і виплачуєть ся відразу. 
Комплекти журналу за попередні роки продають ся по 8 р. 

На зміну адреси треба висилати ЗО коп. 
Ц ї н а к н и ж и и о с і б н о 9 0 к . 

Видавець Л. Старицька-Черняхівська. 
Редактор Лисенко. 

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 3 МАЛЮНАМи 
ЖУРНАЛ 

„Наша Кооперація" 
що виходить1 у Київі при найблиачій участі видатних коо¬ 

перативних сил України. 
,'Наша Кооперація" асть ідейний центр для діячів на ниві 
української кооперації. Вона звертає пильну увагу на 
всякі прояпни 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 дає відпо¬ 
віді на запитання, рекомендує книжки по кооперації шо-
товодів та инших служащих в товариствах. „Ноша Коопе¬ 
рація" виходитиме од 1»Д до 2 друкопани* аркушів 24 пТви 
на рік і даа річним передплатникам. додатком гарно^оіоб-

іпений, з портретами кооператорів стінний І-,* ua*\uw-
дарь. „Наша Кооперація" ноштуГ „ а pt™ p 50 к ™ / " 
ро«У І р. 50 к.; хто випнсув З І більше H J H M Ł B ж £ 
на,ла на .цілий рік і на одну адресѵ тпй Ł

n - ' W 5 1 8 ЖУР 
НИЙ примірнГЛгГЙ ПЛ9ТНТЬ 3 а К 0 Ж -

Редакцією завідує Редакційний "Комітет 
Видає т-во на вірі „Ноша Кооперацій». 

Відпошд. .ред-видар,, ,. П. нЦловсьний. 
Передплата приймається в ,рсд(ШЦІІ ( ж 

ЛмЦ Обсврттрна вул. д. і, кв. 2; телф w,66. 



В Петербурзі з 1 квітня 1913 року виходить 
орг*ан українського студенства 

„Український Студент" 
який становить собі на меті обслуговувати громадські й 

культурно-просвітні потреби укр. молоді. 

В ЖУРНАЛІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ: 
Э. Артюх, проф. М. Грушовський, проф. 0. Грушевський, Д" 
Дорошенко, С. ефромоп, М. Залізняк, М. КарбовськиП, І. Ко-
сенно. 0. Ковалевський, В. Иотецыіий (Львів), М. Кушнір, g. 
Норонович, М. Плевако, В. СадовськиЙ, О. Синявський. М. Си¬ 

рота, М. Сисак (Відень), М. Сріблянсьний іі інші. 

Рукописи роздивляються лишь ті, що написані читко й 
на Тдному боці аркуша. На відповідь прикладати марки. 
Замовлення та гроши надсилати на адміністрацію. Все 
останнє на редакцію. Вже вийшло 2 числа „Укр. Студ". 

Ціна № 1—35 коп. № 2—50 коп. 

Продаіотся вони по всіх українських книгарн\ 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: СПБ. Петерб. Стор. Большая Пушкар-
сиая, д. 35, кв. 16. А. А. КовалевснІй. 

СПБ. Вас. Остров. Большой 
пр. д. 19, ІІВ. 2. є- с - Артюх. 

ДРУГИЙ РІК ВИДАНЯ. 

УЧИТЄПЬСЬКЕ СЛОВО 
СТАНОВИЙ ЖУРНАЛ УКРАЇНСОКОГО НАРОД¬ 
НЬОГО УЧИТЕЛЬСТВА В ГАЛИЧИНІ (АВСТРІЯ) 

ОРГАН „ВЗАЇМНОЇ ПОМОЧИ", СТАНОВОЇ ОРГА¬ 
НІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО 'НАРОДНЬОГО УЧИ-

^^=•—^3=^=^, ТЕЛЬСТВА. --==2=^- S ^ 

Журнал признвчаеть ся для українського народнього учитель-
тва в Галичинї і виходить два рази на місяць, кождого 1. і 

15. в місяцю н. ст., в обемі 2—21/» аркушів. 
В журналі „Учительське Слово" працювати-муть 

найанаменитші наші публіцисти, педаїЗДи - теоретики, 
пиоьмонники, діячі і оргМнизатори з кругів самого укра¬ 
їнського народнього учительства. 

Передплата виносить в Австрії: річно 8 К, -п.і.Чг, 
1 К 10 оот., чвортьрічно 2-20 К, місячно 0 80 К~-
• 4 РУб., п Нїмочинї 8 М., в Франції 9 fr., .в Аме-

Рицї 4 доп. Члени товариства „Взаїмна Поміч" получати-
муть журнал безплатно. 

Передплата лриймаеть ся в Адміністрації „Учитель¬ 
ського Слова" у Львові (Австрія-Галичина), ул. Склрб-
ківська ч. 33 II пон.-.(OuterrcJch-Galizlen, Skarbeksgasśe 
33. II St. Admlnlstratlon „Uczytekke Słov/o"). Можна та¬ 
кож замовляти в пождім австрійськім ц. к. Уряді поч-
Товім (Das k. k. ostorrelchtoche Postami). 

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

„ДЗВІН" виходить прн участи таких співробітників: 
Г. АлонсинсьниИ, X. Алчевськаі Д. Антонович, О. Бозпалко, А. 
Богданов, П. Бувший, В. Винниченко, М. Вороний, С. Гадпча-
нин, В. Дорошенко, К. Заловсьиий, І. Лебединський, В. Левин-
сыіий, А. Луначарсьний, В. Лункевич, П. Маслов, 0, Мерклінґ, 
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і наш. 
Редагуванне 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 IVа Д°л.-

Ціна окремого № в Росії 45 коп., за кордоном 1 кор. 20 сот 
Київ, Жилянська ул. 20, редакція журнала „ДЗВІН". 

ПРИМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА ЩОТИЖНЕВИЙ 
КООПЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ 

„Кома ш н я—-Мурав є й н и к", 
який видає Київський Кредитовий Союз. 

„КОМАШНЯ" присвячується головним чином Кредітовій 
Кооперації. 

Передплата на рік 1 р. 50 к.. а коли виписувати по одній 
пошерів то першій—1 р. 50 к., а слідуючі—. 

по 1 р. 

Адрес: Київ, Институтська," 3. 

'ПРИМАЄТЬСЯ ПРЕДПЛАТУ НА 

„МУЖИЦЬКЕ 
ВИДАВНИЦТВО", 

блїотеку найкращих творів найславнїйших чужих 'і на¬ 
ших письменників, яка виходить два рази на місяць кож-

Кожда така книжка містить для себе Ці¬ 
лість І є прикрашена портретом автора та згадкою про 

нього. 
Передплата иа „Мужицьке Видавництво" виносить 

річно в Росію 3 рублї. 
.„Мужицьке Видавництво" є так гарним і корисним, 

що повинно находити ся не лише в кождім товаристві і 
в кождій читальні, але навіть в кождій українській хатї. 

Зашвленя і гроші посилати на таку адресу: 
„МУЖИЦЬКЕ ВИДАВНИЦТВО" 

в Коломії. ул. Новицького ч. 21. (Оаіігіеп, Austria.) 



Від редакції і 
їв, Стешенко—3 Новим Роком % 
М, Філянський—В с я й в а х 2 
Л. Старицька-Черняхівська—Свято . . . . З 
Максим Рильський — У к р а ї н с ь к и й в а р і я н т 

с т а р о ї т о с к а н с ь к о ї к о м я о з и ц и ї . . . 7 
Б . — З п о л я у к р а ї н с ь к о г о м и с т е ц т в а . . . 1 1 
Д. А , — Ц і к а в а б о г у с л а в с ь к а ц е р к в а . . . 1 2 
В. О'Коинор-Вілінська—Ювілей Г . І. Б о р і с о -

г л і б с ь к о ї 14 
їв, Стешенко—КАМІННИЙ г о с п о д а р ь . . . 16 
Г. Александровський—Український т е а т р . 19 
S . — Ю в і л е й н а в и с т а в а з п р и в о д у Х Х Ѵ 

л і т т я с ц е н и ч н о ї д і я л ь н о с т і а р т и с т к щ 
Г. І . В о р и с о г л і б с ь к о ї . . . -.- . . . 2 2 

М у з и ч н о - е т н о г р а ф и ч н і м а т е р і я л и . . . . 2 3 
їв . С-ко—Поезі ї Н а д і ї К и б а л ь ч и ч . . . . 25 
їв. С-ко—П. К о ш а р н о в с ь к і й 2 6 
Д. А . — П е р е д л и ц е Е в р о п и . . . . . . 2 7 
Хроніка 2 8 

ВІД КОНТОРИ „СЯЙВО" 
Контора „Сяйва" вельми про¬ 
хає шановних передплатників 
писати про неодержання якого-

нибудь числа „Сяйва". 




