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Загайна потреба. 
Часописи принесли сумну вістку, що д. Горовий помер. Не хвороба, не старі 

літа підрізали його вік, ні—він -сам вкоротив собі життя. 
Яке-ж воно було? Мабуть, важке, що не дбаючи на молоде завзяття, Горовий 

зрікся усяких надій, залишив навіки усі свої мрії, свої змагання... Шкода життя, 

ЛЮАИАлеЖмаожна подивитись на подію й з другого боку: одною могилою більш, одною 
людиною менш' Чи ж мало в нашому сучасному житті тих самогубств навкруги 
™с може це шось стихійне, з яким не можна боротися, коло чого й су« , жаль 

""" 'мабуть не багато людей пристануть до цього погляду. Щось глибоке, органичне Мабуть, не багато л д к такої байдужосте. Як не як, а ми 
повстав проти такого н ш * ^ ™ ; г / ж и т т я я л ю д е звикли лічити себе звяза-живемо вже 20 ВІКІВ свідомо о гуртовогс^^ж ^ ^ я ^ н а ^ о ч а х г и н е 

ними межи собою не одними з00™™ н е 3, і л и захистити її, підійти 
навіть незнайома нам л ю д и н а н а с о р » . J ^ ^ < ш . ^ 
ДО неї з. домогою, що м и . " Н е

т ' Н " Л " а Ы к а н н я т а к і з о в с і м правдиві: людина не му¬ 
за свою самітність, безпомнн, . І «ар «анн ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

сить бути самітна, коло неї »Усить ^ ™ у к р а ї„ с ький артист. Може ми його 
*иве, працює. Хто-ж був Горовий. Ц / / в и я в и в п е р е д н а м и г а р н у ЛІОДСЬКу 

«'льки разів бачили на кону, може де кол и _ ц е . ж саме люде, які ко-
постать, в р а а и в «ас глибоко своїм словом ^ ^ J ^ , Г о р о в и й п о м е р 

Ристуються широкою популярністю, в ва І в о н а з а б у в а є людину, яка 

- Г ' «мГГІне0ХГчнГ:аРбудеииим життям, маЄ своє лиХо, 
« ™ недолю, ними публика не &»£**• м__в1н завше мав товаришів, мав 

Але а р тист усе таки не може бути оди" ^ BJH ^ ^ ^ 
„труппу"—тут він вже не тільки артист, а и іиваН 

потрібна запомога, ласка, а в г о Р 1 т е т н \ п о р а Я а
и ж и „ я д е п а н у є сам0любство, това-

Тут ми зустрічаємося з такими умовами житія, д^ з 
рискої згоди мало, а горя злиднів-море. Там., де найбільш потрібно єднання, усі 



йдуть в ростич:. знервовані самою працею, втомлені, вони скрізь бачуть не чулих 
товарищів навкруги себе, а незрідка ворогів,—які один другому перебивають вище 
стати, заступають стежку до слави, а також самі змучені злиднями, контрастами 
межи блискучими артистичними надіями й тяжкою дійсністю. А далі—старість, не-
забезпека життя... й марою стає привід Горового... 

Треба, щоб артисти не були самітні а ні на кону, а ні поза коном... Треба, щоб 
міцне товариство з'єднало їх певним колом, тільки товариство зможе підтримати 
наших артистів і з матеріяльного боку і з морального, воно стане коло них з го¬ 
товою запомогою, з розумною порадою, воно підніме їх культурне становище, не 
дасть глохнути талановитим людям, не дасть псувати артистичне завдання націо¬ 
нального театра. Як що російські артисти вже з'єднані в одне велике товариство, 
яке має своє бюро, свою кассу запомоги, робить свої з'їзди, то може де-хто пора¬ 
дить приєднатися до нього. Але помічено, що в таких великих організаціях можна 
до ре працювати коло теоретичних питань—наукових, мистецьких й т. и. А там, де 
від товариства потрібна конкретна праця, інтимна робота коло людей, тут потрібні 
більш місцеві організації, більш тісні товариства, де б люде почували себе, „як дома", 
серед своїх людей, яким їх болі теж болючі, яким їх справа теж близька й дорога. 
Через це краще булоб, щоб українські артисти з'єдналися в окреме товариство, в якому 
приймали б участь артисти—діячі сцени, драматичні письменники, музичні композі-
тори й антрепреньори. То усе робітники одного великого діла—національного те-
атРУ, робітники, чий шлях не всіяний квітками, то шлях, на якому за одну хвилину 
езмірного щастя платять болючим терном! Одне єднання може хоч як-небудь 

ро йти ґрунт на якому: 1) ці робітники—великі й малі—стали б усі рівними то-
Р шами, побраталися б на нейтральному ґрунті товариства, 2) молоді таланти 

ивалися б до слави тільки силою свого таланту, а не сторонніми засобами; 
сцена ставала справжнім мистецьким святилищем, де б розвивалася рідна 

Драма, комедія, музика, а не панував би шарж, балаган, та мелотрагедія; 4) де б люде 
Дили відомость про те, де є потреба в таких артистах або других; 5) де б збіра-

усіх усюд звістки про становище усіх труп; 6) і де з товариської каси 
можна 6vnn л ~ 

3 1О ° в тяжку хвилину дістати матеріальну запомогу. 
н а

 а к е т°вариство мало б велике значіння в житті наших артистів і в розвою 
яком ° ТЄатрУ- Звісно, ініціатором такої організації краще всього було б стати 
україн"6 УДЬ ВІДОМОМУ авторітетному артистові, що вже багато зробив за для 
тої аб °Г 0 Т е а т р у - А організаційну працю можна було б доручити редакції 
бюро РУгої української часописи. Саме головне перше діло це—закласти 
артистів а ? И З у в а т и с я я к інформаційне бюро. Воно мало б право зібрати 
й потроху3 °Р Г а Н І З У В а Т И 3 'ЇЗД ' н а я к о м у м о ж н а булоб обговорити усі потреби 
сіонну ка 1Х 3 а Д 0 В 0 л ь н я т и : касУ взагмопомочи, пріюти для дітей артистів, пен-

Уі Упорядкування відносин межи артистами й антрепреньорами, компо-
зіторами й драматичними пісьменниками та їх видавцями. 



Діло шло б далі жваво, бо воно житьовейтоді не було б самотности, не було б 
стільки розбитих надій, покалічених людей. Треба братися негайно за це діло, бо 
тільки в єднанні—сила, тільки єднання захистить нашу шановну й дорогу за для 
нас артистичну справу од марно загублених життів. 

Омана. 
Серед буденних сірих днів, 
Серед картин оісурби і горя 
Мені приснився тихий край 
І шум хвилюючого моря... 
Літали білиї чайки 
На тлі веселої блакиті, 
Сміялось сонце, день палав, 
І гори мліли, ним повиті; 
Там людський рід привільно жив, 
Вогнем, життя він весь проймався, 
Не бивсь, не плакав, не туоісив 
І світлом радости пишався; 
Блищали іскри золоті 
На хвилях, в листю, і у травах, 
І мрії йшли у далечінь 
На хмарах легких, золотавих... 
І птахів спів, і гамір їх, 
І світло ясних мрій і втіх 
У блиску хвилі оіситтєвої 
Складали чар доби нової. 
Вона прийшла, ог^я доба, 
В ній люд узрів свою перлину, 
І людська згинула оюурба 
І рай розцвівся в ту ою хвилину. 
Се був роскішний твір думок, 
Зоря у думці ідеальній,— 

— Омана, краща од квіток, 
Як сонце ясна в тиші дальній... 
А море грало навкруги, 
Сміялись, бігли, вільні хвилі, 
Летіли усміхи з небес 
І цілували доли милі... 
... Розвіявсь ранком той мій сон: 
І я прокинулась і стріла 
Кругом деспоцтво і прокльон, 
І пекло, де борня кипіла... 
Над полем братським у Славян 
Літали хиоісі чорні круки, 
Лилася кров людей по Сян., 
Здіймались в-гору вбогі руки... 
І я заплакала тоді 
Як плачуть гірко тільки діти, 
І зникли мрії молоді, 
Опали крила, наче віти... 
Свобода, рівність... цс все—сон.. 
За димом сонщ не розглянеш, 
Кругом деспоцтво і прокльон.'. 
... 0 сонце, сонце, чи ж ти глянеш?!.. 



в. о'коннор-вілтськА. 

Сторинка минулого. 
Комедія на 2 дії. 

До вистави дозволена безумовно за Je 10721. 

ДІЙОВІ ЛЮДЕ. 
лраальон Васильович, полковник в одставці. 
Неоніла Семеніта, його жінка. 
Адель, їх дочка. 
Раїса Михайлівна, давня знайома. 
Марі, її дочка. 
Полікарп Романович, багатий поміщик. 
Анатоль, його син, офіцер. 

Нікодім, капитан, кавказький герой. 
Аполінарія Матвійовна, приживалка в домі 

Ардальона Васильовича. 
Лаврентій, дворецький. 
Нянька. 
Шафера, панночки, гості, козачки, челядь. 

Діється у «кінці тридцятих років минулого віку. 

дьГі. 
Великий сальон з колоннами- у панському домі. Просто—широкий вихід 

у передні. Праворуч двоє дверей; ліворуч—одні. 
Ява 1. 

Адель і Марі за пяльцями; коло них 
приживалка Аполінарія Матвіевна. 

Апол. Мате. Ах, кохана моя Аделаїдо 
Ардальоновна, це буде дуже сумно: самі 
фіялкй. Треба підпустить мотівчик з марга¬ 
риток і рожевих бутончиків. Фіялок і зна¬ 
чіння таке не веселе. 

Адель. Так: „У розлуці сумую". 
Апол. Мате. Бачите! А маргаритки і ро¬ 

жеві бутони: „цнотливість« і „надія на ко¬ 
хання«. Це килимок у церкву, так треба, 

що-б перед іконою Матери Божої склалися 
ваші сердешні чуття. 

Адель. Я не маю надії на кохання. Я не 
хочу кохання. 

Апол. Мате. Ах, пташко моя, що ви го¬ 
ворите! Може і ви також міркуєте, Маріє 
веофиловно? 

Марі. Я ніяк не міркую про це. Я не ці¬ 
кавлюсь коханням. 

Апол. Мате. Даремно. Дівиці треба гада¬ 
ти про свою долю. Щасливий марьяж—ща¬ 
сливе життя. 



Марі. А чому-ж ви самі, Аполінарія Мат-, 
віевно, не вийшли заміж? 

Апол. Мате І По високим причинам. Я ще 
з юности офірувала своє серце цнотливій са¬ 
моті і, в добрий час сказать, старанно збе¬ 
регла себе від мущин. (Побачивши Нео-
нілу Семеновну, що увіходить) . Послу¬ 
хайте, достошановнійша Неоніло Семенівно, 
як тепер дівиці розсуждають: зрічення втіх, 
розчарованність!(Підхоплює хустку) . За 
вами хтось журиться, Неоніло Семенівно! 

Ява 2. 
Неон. Семен. Аполінарія Матвіевно, там 

треба распорядитись сріблом і десертом до 
сьогоднішнього вечора. Ця дурна Мотря звер¬ 
тається до мене. Ніяк не дадуть дочитати 
романа! 

Апол. Мате, (схоплюється) . Умент! 
Біжу! Летю! (Побігла). 

Неон. Семен. А тебе, ma chère Марі, шу¬ 
кає Раїса Михайлівна {Марі пішла). 

Ява 3. 
Неон. Семен. Я тільки- що захопилась чи¬ 

танням: там іде уясе до роз'язки, а тут ця 
дурна з деесертом. Оттак постоянно якісь 
хозяйствен ні турботи і неспокійстао. А ще 
й ти. • 

Адель. Що-ж я, мамінько? 
Неон. Семен. Та як-же! Ти думаєш приєм¬ 

но мати у домі дорослу дочку таку серьозну, 
таку difficile, як тп! Це важко і безпокійно. 
На матері постоянно лежить одповідальність. 
Скільки я тоді наслухалась репримандів од 
Ардальона Васильовича під час твого нещас¬ 
ного романа. 

Адель. Ах, маміпька, не торкайтесь цшї 
рани! 

Неон. Семен. Що-ж „ах"? Там „недогляд", 
а.тут „рана". З усіх боків-неприємноети! А 
що-ж я винна? Хіба можна постерегти, що 
робиться у свавольиому дівицькому серці?. 
За наші часи і очей не зводили на мущииу. 
Мущина річ небезпечна. Дівиці це треба 
завжде пам'ятати. 

Адель. Мамінька, мені тоді не заборонено 
було. 

Неон. Семен. Звісно! Ардальон Васильо¬ 
вич завжде захоплюється вояцьким завзяттям; 
йому до смаку ці авантури, дуелі... Але-ж 

коли той убив двох офіцерів на дуелі, та ще 
таких високородних, то це вже нікому у 
суспільстві не могло сподобатись. Не можна 
віддати свою дочку за чоловіка з такою не-
утриманою вдачою! 

Адель. Мамінька! Його вже немає в жи¬ 
вих. На що ви ворушите ці болючі спогади? 
(Притуляє х у с т к у до очей). • 

Неон. Семен. Бо мені треба поговорити з 
тобою. Я все одсовувала до остатньої хвили¬ 
ни. Не плач! Я не можу бачити сліз. Я на¬ 
віть не терплю романів з сумними кінцями! 
Але-ж, Боже мій! Вся одповідальність лежить 
на матері. Минуло два роки. Я все терпіла. 
Але уже починають звертати на нас увагу. 
Ти одрікаеш усім наріченим. Чи довго-ж до 
лихих розмов і наговорів! Добре, що нікому 
не відомо про дійсну причину! Це був-би 
великий конфуз нашому дому! ' Нема нічого 
гіршого за невдатне кохання! Про дівицю не 
повинні говорити. Краще смерть, ніж пляма 
на дівочому імені! 

Адель. Що-ж я тут? 
Неон. Семен. Ти завжде засмучена, мов¬ 

чазна, самітна, якийсь трагичний персонаж. 
Ухиляєшся від танців, не маєш легкої при¬ 
вітної ухмілки і не подаєш нікому з наре¬ 
чених надії. Більше так бути не може. Тобі 
треба одружитися. Так вирішено між бать¬ 
ком і мною! 

Адель. О, безжалістна доля! 
Неон. Семен. Ти мене убиваєш! Уже стук¬ 

нуло у висках. Ах, tyc douloureux! 
Адель. Мамінька! Я корюся, заспокойтесь! 
Неон. Семен. Тоді вибрано наріченого. 

Прекрасний молодий чоловік; бездоганий офі¬ 
цер: син Полікарпа Романовича, Анатоль. Це 
цілком комільфотішй_мар^яж! 

Адель. Мені все одно хто! Я повинна ско¬ 
ритись вашій волі, але серце моє ні до кого 
уже не займеться святим вогнем кохання 

Неон. Семен. Так говорять усі д і в и ц і дж и_ 
веться—зладнається. Вудь покірною дочкою 
у родині і вірною дружиною чоловіку—більш 
од тебе не вимагається. Ах, m a chère чи я ж 
не розумію ніжного чуття! Але життя наше 
є груба оселя для иатхненої душі!—так зав 
жди говориться у роман.іх. Ти повинна сьо-
годня-ж на рауті згодитись на його пропо-
зіцію. 

Адель. Сьогодні! 



Неон. Семен. Ну, от знов! Іменно сьогодня! 
Я через те і прийшла повідомити тебе. Ах, 
скілько турбот! Тепер я піду. Поки ще є 
вільна година до прибуття гостей, я встигну 
нарешті скінчити романа. Надзвичайно ціка¬ 
во, як роз'яжеться їх position embarrassante. 
(П і ш л а). 

Ява 4. 
Адель (одна). О, Нікодім, Нікодім! Я зга¬ 

дую, твій вразливий, присудливий романс. 
( З а м и с л у є т ь с я і з т и х а співає : „Ко¬ 
в а р н ы й д р у г ъ , но с е р д ц у милый"). 
Але-ж ти був неправедним присудником! Ти 
не повірив чистоті мого серця, цілком від¬ 
даного тобі одному до могили. Не зрада, о, 
то була не зрада коханню, а обов'язок дочки 
перед волею батька і матері. Нас розлучили. 
Тебе тепер немає на світі, але ти зостався 
на віки моїм єдиним нареченим. Над сердцем 
моїм ніхто не має влади, крім Бога! (Сідає 
до столу і в и й м а є з ш у х л я д к и засу¬ 
шену троянду) . Ось та квітка, яка при¬ 
несла мені першу звістку твого кохання! 
Нехай вона буде моїм талісманом. Нехай за¬ 
ступить моє сердце од усього, що'нети! (Ці¬ 
лує ї ї і плаче) . 

Ява 5. 
Марі (яка у в і й ш л а ранійше)..Адель! 

Душко, любко, скажи, що визначають твої 
сльози? (Адель ж а х а є т ь с я ) . О, повідай ме¬ 
ні свою журбу! Довірься подрузі. Дай мені 
розділити твоє горе! ( С т а е к о л о ко їнав- . . 
кол ішки) . 

Адель. Марі, я но хочу смутити твого ди¬ 
тячого безхмарого життя своїм сумом. 

Марі. Ти думаєш я не здолаю, зрозуміти 
глибини твого чуття? Адель, ти кохала? О, 
як я шаную, як я відчуваю твоїм страждан¬ 
ням! Я буду вірним спільником твого серця. 
Хто був він? 

Адель. Він був блискавка красою, лев 
завзяттям, голуб коханням. 

Марі. Я знаю його? 
Адель. Ні. Він не бував у нас у домі. Це 

сталося тоді, коли я їздила до тьотіньки На-
талії Васильовни. (Задумано). Три таких 
коротких і таких безмежних дні! 

Марі. Я предбачаю: вас розлучили? 
Адель ( зхиляє голову). Ти угадала. 

Марі. Пощо, пощо ви розірвали 
Ланцюг сердець? 
Вам різно жить!—ви їм сказали 
Всьому кінець! 
Дарма в убрання золотеє 
Себе вбирать. '-
На світі щастя є святее 
Одно: кохать! 

Адель (з ітхає) . На світі щастя є одно: 
кохать! . . 

Марі. Адель, але вірь, як пловець серед 
бурхливого моря вірить у якорь рятунку. 
Один Бог керує долями людей. Він з'єднає 
ваші розлучені серця. 

Адель. Я вірю ми з'єднаємось... за гробом! 
І чекаю, як солодкого визволення холодної 
смерти. Нікодім уже там! А я ще волочу тут 
тяжкий ланцюг життя. 

Марі. Як! Він умер?! 
Адель. Умер, кинутий моєю рукою у вирій 

смерти. У роспачі понісся він під кавказькі 
кулі і на очах товариша, що приніс нам цю 
страшну звістку, здобув собі ту кулю у го¬ 
лову і звалився під свого коня. З того часу 
більше не бачили його ні живого, ні мер- • 
твого. 

Марі. Ах страшно! О, безнадійність! (За¬ 
т у л я є очі руками) . 

Адель (бере к в і т к у і п р и т у л я є ї ї 
до лона). Нікодім, клянусь на даній мені 
тобою квітці бути вірною тобі серцем до ос-
танього зітхання, до чог.о-б не примусила 
мене злая доля. ; 

Марі (урочисто) . Я хорошо твою тайну 
на дні мого серця, як за залізними .двгрнма, 
замкнутими заповітним, ключем, 

Ява 6. 
Нянька. Кралі мої золотії, пора одягатись 

до танців. Аделаїдонько. вам наготовлена ро¬ 
жева тарлатанова сукня, гарна і ясна, як 
сояшниіі промінь. 

Адель. Я не люблю рожевого коліру. Мені 
тяжко убиратися у ясне. 

Нянька. Ах, квіточка моя барвиста! Моло¬ 
дій панночці найбільше личить бути у роже¬ 
вому. (Ідуть). Покійна ваша тьотінька Мавра 
Семенівна, як була ще у дівицях, завжде 
приколювала рожевий бант до грудей, коли 
приїзжав ваш дядінька паничем і казала ме¬ 
ні: це буде йому мовчазним признанням в 



моїм коханні. (Пішли; по той бік две¬ 
рей: „чого не можна сказати сло¬ 
вами"...) 

Ява 7. 
На сцену вибігає козачок, за ним дво¬ 

рецький і ще один козачок. 
Дворецький (хапає першого козачка 

за вухо). Постій! Куди дурний. Не туди! 
Ставоттут канделябра. (Штовхає друго¬ 
го). А ти па що колонку. Ви не можете зро¬ 
зуміти, що на маленькі столики і на форте-, 
піани призначаються поодинокі свічки. Це об¬ 
міркування не вашого розуму! У цей куток 
треба поставити карточний стіл. Може хто з 
поважнійших дам зхочуть грати у бостона 
тут, у сальоні, поки молодші будуть музі-
ціровать. 

Козачок. Як ви кажете дядінька? 
Дворецький. Музіціровать. Ти, дурень, не 

розбереш: це францюзське слово... Федько! 
посунь ти кресельця трохи на бік. Так. Ти 
наготовив панам люльки і чубуки? 

Козачок. Готові, Лаврентію Дормидоно-
вичу. 

Дворецький (строго п о г л я д а є нав¬ 
круги). Хомко, ти нещасна людина! З тебе 
ніколи не буде лакея! 

Козачок (жахається). 
Дворецький. Попельнички ставляться з 

правого боку, а не з лівого. 
Ява 8. 

Апол. Мате, (вбігає і падає у фоте¬ 
лю у роспачі , роскинувши руки). 
От тепер я дійстно загинула! 

Дворецький. Що таке? Що сталося? 
Апол. Мате, (махає на себе хуст¬ 

кою). І так пізно виявилося! Тепер усе про¬ 
пяло! " 

Дворецький: Та в чім річ? 
Апол. Мате. Засахаршюся грушове ва¬ 

рення. 
Дворецький. Ось бачите, Аполінарія Мат-

віевно, усе то жіноча легкодумність. Скільки 
я вам казку: кожну справу треба обміркувати 
заздалегіть, докладно, а ще найпаче таку, 
як великий прийом: усе обдивитися, усе виго¬ 
товити. А ви коли навернулись до варення? 
То квітки нюхаєте, то книжки читаєте. 

Апол. Мате. Ах, Боже мій! мені-ж треба 

продивлятись наперед кожного романа, що-б 
не попалося Неонілі Семеновні лихого кінця. 
Я й то ледве встигла сьогодня проглянути 
хоч би як. Ну, а що до квіток, то правда, 
це моя слабість. Страшенно кохаюсь у за¬ 
пашних квітках: вони мені томно впливають 
на нерви. 

Ява 9. 
Неон. Семен, (за кул ісами) . Аполіна¬ 

рія Матвієвно! Аполінарія Матвієвно! 
Апол. Мате, (п і ш л а). Дворецький і козачки 

швидкуючи, кінчають убранство. 
Дворецький виходить попереду, а ко¬ 
зачки залишились. Один стає перед 
зеркалом і причипурюється, другий 
на хвилинку сідає у фотелю. У цей 
ментчутно голоси панів; козачки про¬ 
жогом кидаються з міста, збивають¬ 
ся у дверях і тікають. 

Ява 10. 
Ардальон Васильович і Поликарп Романо¬ 

вич у в і х о д я т ь з к а б і н е т у . 
Ардал. Вас. (проводить). Картечь, бра-

тіку мій, як горохом по дереву сипле: тра-
та-та-та... А наші вискочуть, бухнуть з руш¬ 
ниць і знову у захисті. Там тільки чуємо: 
Ah, diables des russes! Надоплекли ми тоді 
французам! (Голосно сміється) . 

Полик. Ром. (задумано). „Народів роз-
брати лихиї"... 

Ардал. Вас. А то у Австрії, під самим 
Аустерліцом. Одбились ми од наших на бік 
Нас .жменька, а французи як чмелі пала- " 
зять з-окола... 

Ява 11. 
Неоніла Семенівна, Раїса Мгіхайлівна. Апо¬ 

лінарія Матвгсвна. 
Неон. Семен. Так подруЖилася 3 в а щ 

Марі, що не розлучаються і на хвилину 
Роїса Мих. Я дуже задоволнена, що моя 

Марі вам до вподоби. ^ 
Неон. Семен. Ах, ми її любимо, як t»nHv 
Пап*. Ром. (на зустріч). Моє ШІ'-

шаннійше привитання! ( ц і л у е ™ 
ням, кланяється Аполінарі /матві- ' є в ні). 

Неон. Семен. Аде-ж наш коханий Апатоль? 
Полик Ром. Він прибуде тзнійше. До 

нього приїхав якийсь воєнний і йому мимохіть 



прийдеться перечикать, хоча я певен, що 
серце його там не на місті. 

Неон. Семен, (киває йому з ух міл¬ 
кого'і п р о х о д и т ь далі) . . 

Ардал. Вас. (до Полик . Ром.). Так ми 
не гаячи часу рушниці з плеча у руку... 

Неон. Семен. Лаврентій зовсім не уміє 
одбирати квіток. Терпіть не можу гвоздик: 
такий грубий дух! 

Ардал. Вас. Капітан командує: „в штики!!"... 
Неон. Семен, (жахається) . Ах, Ардальон 

Васильович! (Дами с і д а ю т ь до столика . 
Аполінарія Матвгевна бере к а р т и і та¬ 
сує. Неоніла Семенівна нюхає к в і т к и і 
чихае). 

Апол. Мате. Сто тисяч на дрібниці! 
Неон. Семен. Де мій флакон? 
Апол. Мате. Зараз знайду. (Побігла). 
Неон. Семен. ( д о Р а ї с и Михайловни) . 

.Я так знервована сьогодні, так ростроїна! 
Рагса Мих. Чим, моя люба? 
Неон. Семен. Ця Аполінарія така неуваж¬ 

на, легкодумна, підсунула мені роман і, уя¬ 
вить собі, на самому цікавому місті герой 
романа умер. 

Раїса Мих. Це дуже неприємно. 
Апол. Мате, (з флаконом) . Хто умер? 
Неон. Семен. Хто? Василій! 
Апол. Мате. Ах, достошановнійша, Нео¬ 

ні ло Семенівно, це-ж не головний персонаж. 
Ви не турбуйтесь; дочитайте далі. З голов¬ 
ними особами все прекрасно кінчається; ви 
побачите, завіряю вас. 

Неон. Семен. Та вже я чула це. Яке мені 
діло до ваших головних особ! Мені дорожче 
усіх Василій! Як-би я знала, що Василій 
умре, я-б нізащо не читала цього романа. Ви 
мене так ростроїли, рознервували. 

Апол. Мате. Заспокїйтесь, Неоніло Семе¬ 
нівно, завіряю вас... 

Неон. Семен. Така неприємність! Роскла-
діть мені карти на grand patience. Я задумала. 

Апол. Мате, (тасує к а р т и . По па-
взі). Яка-ж то була пожежа! Ах, як-би ви 
бачили, достошановнійша, Неоніло Семенівно, 
яка разом знялася пожежа!.. 

Неон. Семен. Де пожежа?! 
Апол. Мате. Знаєте, вікна червоні, дах 

обхопило вогнем, балки тріщать... 
Неон. Семен. Де пожежа? Що ви кажете? 
Рагса Мих. Яка пожежа? 

Апол. Мате. Це мені сьогодні такий сон 
снився. 

Неон. Семен. Ах, як ви мене лякаєте! 
Апол. Мате. Неодмінно несподівана при¬ 

года. Ось побачите!.. 
Неон. Семен. Де мій флакон з сіллю? 

Ява 12. 
Помігаик, поміщиця, за ними дочки. 
Поміщиця (у дверях) . Бач, я казала, 

що ми приїдемо перші! З тобою ніколи не 
можна витримати етікета! 

Неон. Семен, (встає на зустр іч ) . До¬ 
рога Аграфено Іванівно! 

Ява 13. 
Адель і Марі з с в о є ї хати . Ус і віта¬ 

ються. 
Неон. Семен. Як Настуня виросла! А Зі-

ночка як погарнішала. 
Поміщик (дивлючись на Адель). 

Спражня троянда. 
Поміщиця. Бутон! 
Панночки цілуються і ходять, об-

• нявшись за талію. АполінаріяМатвісвна 
в и х о д и т ь . Дами па диван і . 

Поміщик (до мущин). Ардальон Васи¬ 
льович! Є буланий у корінь до вашого при¬ 
стяжного! 

Ардал. Вас. (радісно). Голубчику мій! 
Де ви такого набачили? 

Поміщик. У купця Свиридонова. Купував 
собі позавчора ворону кобилу і для вас на¬ 
кинув оком. Підходять, як близнята! 

Ардол, Васил. Що ви?! Завтра-ж їду тор-
. г'увати. 

Поміщик. А от моя ворона кобила. По¬ 
гляньте сюди у вікно. Он од'їзжає... А що? 
Може скажете не гарна? 

Ардал. Вас. Чудова! Що дали? (Той по¬ 
к а з у є на пальцях) . 

Неон. Семен, (розмов л я на дивані) . 
У перше чую. Це така безпардонність. Im¬ 
possible! 

Поміщгщя. І уявить ви собі... 
полик. Ром.- (коло вікна). Ось предво¬ 

дитель с сином у кареті четвернею. 
Ардал. Вас. Він, він! 
Поміщик. А виїзд поганенький. 
Полик. Ром. Що ви кажете, Іване Мики¬ 

товичу. 



Поміщик. Поганенький. Хіба це четверня? 
Це чотирі коняки,, а не четверня! От поди-
вились-би ви на ту четверню каракових, що 
я з Полтави з Ільїнської привів. 

Ява 14. 
Увіходить предводитель з сином офи-

цером. Вітаються. 
Неон. Семен. А Фатина Аристарховна? 
Предводитель. Приїде трошки згодом з 

Мімі. Знаєте, як почнеться дамський туалет: 
ці трюші, та рюші, то мущинам не сила до¬ 
чекатись. 

Офщер (коло панночок). Дозвольте 
вашому рабу служити і коритись. (Панночки 
пищать). 
Ще гості: дами, мущини, офіцери, 
панночки. Мущини складають одну 
г р у п п у , дами другу, молодь третю. 

З групп и мущин: 
Це неможливо! Треба-б було постановити на 
обміркування усього дворянства... 
Дозвольте вам сказати... 
За наші часи... 
Та що ви говорите!.. 

З группи дам: 
Так мило... 
І він її повіз у шлюбну лодоріж за кордон... 
C'est charmant!.. 

Серед молоді: 
Це ви тільки так... 
Paroi d'honneur!.. 
Ніколи не повірю... 
Що ви більше любите: конвалію, чи фіялку?.. 
Я благаю перший вальс... 

Неон. Семен, (з дівану). Адель і Марі, 
заспівайте гостям дует. Попросіть M-eur Ri-
vier вам проаккомпанірувати. 
Офіцери шаркають і просять. Почи¬ 
н а є т ь с я маленький концерт. За сто¬ 
ликом грають у бостон. Ардальон Ва¬ 
сильовича оточують панночки і просять 
заспівати. Він одбиваеться. Наре¬ 
шті одкашлюється і починає куп¬ 

лети). 
Полік. Ром. (по скінченню). А ось і 

музика прибула! Наші панночки і кавалери 
певно уже чекають, не дочекаються танців. 
Весела замітня. Чутно ретульнель. 
Кавалери ангажірують дам. Адель 

осторонь з Марі, 

Ява 15. 
Анатоль і з ним високий воєнний з пе¬ 
ревязано ю чорним фуляром голо¬ 
вою. Анатоль підводить його до Неонїли 

Семеновни та Ардальона Васильовича. 
Анатоль.Пдошу пробачити мене, що не по 

волі спізнився. (Показує на воєнного) 
Мій дорогий і несподіваний гість тому при-
чийого. Дозвольте рекомендувати вам... 

Ардал Вас. (перебиває) Найкраща ре¬ 
комендація цей Георгій в петличці. Пане 
капітане, наша хата широко росчинена перед 
вами. Просго бути, як дома. 

Неон. Семен. Cher Анатоль, ми вас не 
утримуєм коло себе... Уже стають до поло¬ 
незу. Поспішіть з вашим милим товаришем, 
що-б не втеряти дам. 

Раїса Мих. (на дивані д р у г і й дамі) 
Якого нареченого уловили! Такий красень і 
з грішми. Дарма, що дочка у досить доб¬ 
рих літах! 

Воєнний стає б іля колони, схрес¬ 
тивши на г р у д я х руки. 

Анатоль іде до Аделг і а н г а ж і р у є її. 
Адель. Хто цей таємник? 
Анатоль. Про нього можна сказати сло¬ 

вами Марлінського: „Ти чоловік і не був 
йому другом, коли ти офіцер і не був йому 
товаришем—мені жаль тебе, нікчемне тво¬ 
ріння!" 
Починається полонез. Пари дефіл і -

рують. 
Анатоль. (до Аде лі, п р о х о д я ч и по 

авансцені) Ябажав-би пройти увесь шлях 
мого життя поруч з вами так, як іду тепер 
у полонезі. Скажіть мені ваше слово. Воно 
піднесе мене по над хмари, чи кине у безодню 
роспачу? (Проходять коло воєнного)-

Адель. Коли на те воля папіньки й мамінь-
ки—я згодна. 

Воєнний робить рух і притуляєть¬ 
ся до колони. 

4иато.льЫде./1б посп ішають до нього 
Анатоль. Ти почуваєш себе погано? Твоя 

рана? 
Адель. Я принесу вам шклянку води 
Анатоль. Дозвольте мені. (Виходить). 

Ява 16. 
Адель. Ви страждаєте од вашої рани? Яка 

жорстока річ війна! 



Воєнний. Панно! Є урази далеко глибші і 
болізнійші за ті, що одержуються на війні. 

Адель. (журно.) Це правда... 
Воєнний. Найпаче, коли вони приходять 

од руки, з якої думав приняти тільки щастя. 
Анатоль вертається з водою. 
Воєнний. Спасибі, друже, ти даремно тур¬ 

бувався. Прошу вас не заважатись мною. 
Анатоль подає руку Аделі і в о її и п р и- . 
лупаються до полонезу. Воєнний ста¬ 
вить шклянку на стіл і зникає у 
юрбі. Полонез к інчається . 

Ява 17. 
Адель і Марі. 
Марі. І все таки я мушу сказати тобі, 

що він прекрасний, як місяць і певно має 
благородне серце. 

Адель. Не знаю і байдуже знати. 
Дві панночки, (підхоплюють Марі). 

Душко, нам треба твоєї поради (уводять). 
Адель. Ах, голос цей і ці слова. (Зату¬ 

ляє на хвилину лице руками і хут¬ 
ко проходить). 

Голос діріжора танцями Messieurs et 
mesdames, до вальса, petits jeux, s'il vous 
plait! 

Голоси. Чудово! Petits jeux! Перстень! 
Фанти! 
Весело сідають группою. Притя¬ 
гають і де-кого з старших. 

Діріжор. Починаючи слово, кидають ху¬ 
стку. Той що ловить, повинен кінчати слово 
і вірно угадати його, як було задумано. 

Деша(кідає хустку у товстого по¬ 
міщика). Спо-

Поміщик. -тикач! 
Дама. Фі! Було: спогади. 
Гості. Фант! Фант! 
Діріжор. Що йому присудите? 
Панночки. Протанцювати! Вибирайте даму! 
Поміщик. (Встає, п ідбадьоруеться , 

поглядає навкруги; у цей мент уві¬ 
х о д и т ь Аполінарія Матвіевна, в і н п і д л і-
т а е д о н е ї , шаркає, та жеманиться. 
До музи к и (Мазурку!)' Т анцю ю т ь. Гос¬ 
ті сміються і апплодірують). 

Офщер (к и д а є х у с т к у у л а н и о ч к у). 
На-

Панночка. -дія! 
Офщер. Так. 
Гості. Браво, браво! 
Адель (кидає х у с т к у у в о є u и о г о). Ш-
Военний. -кодім! 
Адель. Боже мій! Відкіля він знає?! 
Гості (до Аделі) . Так? 
Марі (ш-епоче з Аделыо і каже за 

неї). Ні, було задумано: ніколи! 
Діріоісор. Що присудять пану капитану? 
Гості. Заспівать. M-eur Rivier, просимо 

вас проаккомпанірувати, як що пан капітан 
співає. 

M-eur Rivier підходить до воєнного, 
змовляються, сідає за рояль). 

Воєнний (співає): 
Коварный другъ, но сердцу милый... 

Адель з атуляє лице хусткою, си¬ 
дить який час, потім встає зхвильо-
вана і одходить на бік. 

Марі за нею; умовляє її і стримує 
усіми силами. 

Адель (до Марі між першим і дру¬ 
гим куплетами) Нікодім!.. 

Воєнний кінчає другий куплет. 
Адель (увільняється од Марі і го¬ 

ворить ніби до неї, але що-б було 
чутно). Він поспішив забути ії... сам не 
зрозумів дійсного чуття... (хапається за 
шию). Ох, як тут душно!.. 

Воєнний (поривається). Невже... 
Марі. Води! Адель зомліла! 
Дами навкруги Аделі махають 

хустками. 
Завіса. 

Дія 2. 
Той самий сальон. 

Ява 1. 
Покойова челядь, дівчата і хлопці; 
перед яж^ж Дворецький махає руками; 

хор співає і помиляється. 
Ми з бракосочетанієм 

Витаєм молодих 
Приємственим заданієм... 

Дворецький (б'є хлопця по потилиці). 
Вислоухий! Не а-а-а, а А-А-А! 

Починають знову. 



Ява 2. 

Лпол. Мат. і Нянька. Що це ви Лаврен-
тію Дормидоновичу? Чутно на всі кімнати. 
Зараз пани вернуться. 

Дворецький. Ну, марш по містам! (хлопці 
і д і в ч а т а разбігаються) Нічого з 
пішії не доб'єшся. Тугоухі, дурні, невдатні! 
Колись ми далеко розумнійшї були. Не-
дурно-ж мене виміняно на доброго верхового 
коня. А голос який мав! Було як співаю у 
церкві, так сама княгиня Олександра Ми¬ 
хайлівна, що з Замежного, передає мені гри¬ 
веника на гостинця по одправі. 

Нянька. Що це ви їх тут муштровали? 
Дворецький. Треба привитати молодих 

шлюбною кантатою. Як з церкви на поріг 
дома, так музика грає туш, а вступно за нею 
челядь хором. Я то добре розумію спражній 
етикет, та хіба з цією ордою неумитою дій¬ 
деш толку? А я слова такі високоурочисті 
склав, ночами не сплю! Ет! (М а х н у в рукою, 
пішов). 

Апол. Мат. А мені ці привитання од 
челяди не подобаються. Якось грубо, по 
стариному. Що цікавого слухати мужицький 
спів? Краще було-б одягти маленьких діток 
амурами і що-б вони кидали квітки. 

Нянька. (Хитає головою) Не дуже то 
радісне весілля. Заручена наша, як квітка 
на цвіту моровом прибита. 

Апол. Мат. Дівиця з претенціями! Чого-ж 
їй іще треба? Нарічений, як намальований. 
Ах такий душка! А вуса! А постать! Як-би 
не моє неприступне серце, я-б сама могла 
закохатися у нього! 

Нянька. Жаль мені моєї голубоньки 
Аделаїдоньки! (зітхає) Піти ще раз усе 
обдивитись (Пішла) 

Ява 3. 

Ардальон Васильович, Неоніла Се-
менівна, Р а ї с а Михайлівна, Адель, 

Марі. 
Неон. Семен. Пора вам одягатись до він¬ 

ця, що-б не було зайвої заметні. Через 
яку-сь годину, треба і благословляти. Душко 
Марі, ти як головна дружка, приколеш 
Аделі фату. Поможи там, подивись, що б 
було гарно: а у мене своїх клопот і діла 
вище голови. 

Раїса Мих. Марі, тобі треба спустить 
сюди букольки колечком, а берточку одсу¬ 
нуть трохи нижче. Зовсім замале декольте! 

Ардал. Вас. Готуйтесь, як військо до січи. 
На присуп, Мар'є веофилівно! На приступ! 

Неон. Селіен. Адальон Васильович! 
Раїса Мих. Ах, дорога Неоніло Семені-

вно, як мило ця Надіна поклала рюпіки на 
Аделіній сукні! І скрізь fleur d'orang'u y 
бекетиках! з великим смаком! Як-то воно 
буде у моєї Марі, як що діждемо? 

Неон. Семен. Все мої заботи! Усе то на 
матері! Аполінаріє Матвієвно, я десь хустку 
загубила. 

Апол. Мат. У мить! (Побігла). 
Неон. Семен. Так ти-ж, Ардальоне Васи¬ 

льовичу, прикажи; дай распорядок. 
Ардал. Вас. В, ні, Бога ради! Увільни 

матінко! Це не моя справа. То вже ваше 
бабське діло: Я даю приказ: стройся! на ліво 
кругом, марш під вінець! А ви старайтесь! 
(Сміється і виходить). 

Неон. Семен. (Береться за виски) 
Отак завжде! Все на мені одній. Стільки тур¬ 
бот! Стільки неприємности. (Ув іходить 
Аполінарія Матвіевна з хусткою). 

Раїса. Мих. Зате-ж і зятя получаете пер¬ 
ший сорт! Деликатес! 

Апол. Мат. Ах, імено! 
Раїса. Мих. Я-б бажала такого наріче-

ного моїй Марі, та ще невідомо, що то їй 
присудить доля! 

Апол. Мат. Мар'я беофілівна така гар-
нютка. 

Неон. Семен. Я думаю, що тільки особі 
цілком без смаку може не сподобатись такий 
молодий чоловік. Виразно п о г л я д а є на 
Адель. . Адель іде у свою к і м н а т у 
Марі за нею.) •* 

Апол. Мат. Правда, Достошановнійша 
Неоніло Семенівно. а 

Неон. Семен. Ще треба побачити повмм 
Це для мене непереносимо! Ах чую- iv 
donlonreax! ( Б е р е т ь с я з а в и с к и іде 
Аполінарія Матвіевна за нею.) ' 

Апол. Мат. Я іду, а тут навкруги усе 
капуста, така капуста! А я й кажу 

Неон. Семен. (Спиняється) Яка капуста? 
Апол. Мат. Це мені сьогодні сон снився... 

(пішли). 



Ява 4. 
Марі виходить з к імнати Аделі і йде 

через сальон. 
Раїса. Мих. (що п ішла з а Н е о н і л о ю 

Семенівною в е р т а є т ь с я до неї). Ти 
куди? 

Марі. Шклянку води для Аделі. Вона 
так знервована... 

Раїса. Мих. Знервована! Скажіть на ми¬ 
лость! Це вже справжні комедії! Уловили 
найкращаго наріченого, та ще й маніжаться! 
Просто досадно дивитися. 

Марі. Maman, вам-же відомо, що Адель 
примушують іти заміж. 

Раїса. Мих. Це все одні репрезентації, 
щоб більш наддати собі вартости. Вони тим 
і беруть. За такого красня, багатиря приму¬ 
шують! Друга на сьомому небі була-б, як-би її 
посватав. 

Марі. О, напевно! 
Раїса. Мих. Одні, занадто хитрі, другі 

занадто плохі. Хитрим завжде перший шма¬ 
ток. А проте на балі у предводителя, весною, 
Анатоль з тобою танцював мазурку, а не з 
Аделыо. 

Марі. Та що-ж maman? 
Раїса Мих. А от і те-ж, що з тобою тан¬ 

цював, а не з Аделыо. {Марі притул я 
х у с т к у до очей). Твоя любезна подруга, 
хоч і цілується з тобою, а жениха одбила. 

Марі. Що це ви, maman! 
Раїса Мих. Ти ніколи не вийдеш заміж, 

коли будеш така дурна. Як ти берточку 
наділа? Ніякого виразу в туалеті! Зовсім 
без декольте? 

Ява 5. 
Козачок. Пані, пані просять вас ласкаво 

прийти до них. Вони там з поваром. 
Раїса Мих. Гаразд, іду (Виходить. 

Марі б іжить і в е р т а є т ь с я з шлянкою 
води). 

Ява 6. 
Адель. Марі, о як мені тяжко! (Ки¬ 

д а є т ь с я їй на шию). 
Марі (дає їй випить води). Як доля 

капризує! що могло-б стати щастям одному— 
тяжкі пута для другого. Люба моя, чом ти 
не роскрила свого серця перед Неонілою 
Семенівною? Може вона зглянулась-би на 
твої благання. 

Адель. Хіба я не плакала? Про це нема 
чого і думати. Безнадійно! Ти-ж знаєш, що 
Нікодиму одказаио од дому після того досто¬ 
памятного вечора. У маміньки одно бажання: 
щоб я вийшла за Анатоля. Яке жорстоке 
життя! 0, коли ти визволиш мене, бажана 
смерть?! 

Голос няньки. Аделаїдонько, панно Марі, 
уже готові убрання. 

Марі (обнімає Адель за плечи і 
веде у спальню). Адель, душко, корися, 
але не губи надії. Над всіми нами вища 
воля! (Пішли). 

Ява 7. 
Ардальон Васильович, П о л і к а р п 

Романович, за ними козачок. 
Адрал. Вас. Ваш Анатоль, братіку мій, офі-

цер-молодець, але йому треба ще добре про¬ 
куритися порохом і димом. (Сідає. Коза¬ 
чок р о с п а л ю є л ю л ь к у). От його товариш 
той... (Оглядається на двері). Не хочу, 
щоб Неоніла Семенівна почула, а спражній 
вояка. Орел хлопець! На приступ перший 
вискочив! Га? 

Полик. Ром. (задумано). Війна крівавий 
меч гартує. Але кохання-серця квіт... 

Ардал. Вас. Стяг одбив! Не дурно заробив 
Георгія у петличку! Га? 

Полик. Ром. Згадав я, братику мій, як 
ми йшли на приступ. Тут, знаєте, камінням 
завалено, навіть колючого хмизу понакидали 
чортиі—там рів... (розмахує чубуком і 
попадає хлопцю по голові . Хлопець 
о д с к а к у є на бік). Ми поруч з Чему-
шенком стояли. Тепер він полковник, а тоді... 
Голос Неоніли Семеновни. Ардальон Васи¬ 
льович, іди-ж дай приказ кучеру. 

Ардал. Вас. Не дадуть доказать (пішли). 
Ява 8. 

Адель і Марі ув іходять . 
Марі. Любко моя, тут нам буде вільнійше. 

Ніхто тепер не прийде. Усі порядкують на 
тій половині. Сідай перед дзеркалом. Я 
приберу тебе у фату. 

Адель. Ти сама сьогодня, як заручена: 
тобі так личить біла сукня. 

Марі. Ах, не кажи так! 
Адель (Бере вінок флор д'оропжів 

У РУКУ)- Щ померанці—терновий вінець 
мені на чоло. 



Марі. О, як мені жаль тебе, Адель! Коли 
кохаєш — це царська корона. (Зітхає). 
Серце людське, як домовина привалена камі-
нем. Нехай ніхто не знає, яка тайна захована 
в її глибині. 

Адель. Ти щось ховаєш навіть од мене. 
Скажи, голубко... 

Марі. О, не питай, не питай! Ми гаємо 
час, а нам треба скінчити твій туалет. 
(Приладиює фату і одступає, дивить¬ 
ся). Ти справжня краля, Адель! Яким щасли¬ 
вим поглядом гляне на тебе твій наречений! 
(Затуля лице руками і одверта¬ 
ється). 

Адель (виймає з-за корсажа суху 
к в і т к у). Ось мій талісман! Він зо мною, 
Він захіщає мене! (Цілує її). О, Нікодим! 

Ява 9. 
Вікно раптом росчиняється і з'явля¬ 
ється Шкодим без п о в'я з к п, у в о я ц ь к о-
му картузі і миколаївській шинелі. 

Адель і Марі. Ах!... 
Шкодим (плигає через вікно у кім¬ 

нату і падає на вколю піки перед 
Аде лью). Благаю вислухайте мене одну 
хвилину. Не женіть мене. Дайте мені сказать 

• моє остатнє слово! 
Адель. Що ви робите?! Нас побачуть! 
Марі. Не бійтесь мене. Я повартую, щоб 

ніхто не ввійшов (біжить до дверей). 
Нікодім. З тієї хвилини, у той незабутній 

вечір, як я побачив ваш погляд і почув ваші 
слова, я знаю, що серце ваше не кригою 
закуте до мене. 

Адель. О, Боже милосердний! 
Нікодім. Ви тільки що вимовили моє ім'я 

з таким чуттям, якого я сподівався тільки у 
мріях. 

Адель. Ах! 
Шкодім. Адель, скажіть мені, що ви лю¬ 

бите мене! (Адель з а т у л я є лице рука¬ 
ми). Молю єдине тільки слово. Ви ще вільні 
сказати його. 

Адель (тихо). Люблю. 
Шкодім. О,моє, божество! (Припадає до 

под ілу її сукні) . 
Адель. На що ви прийшли сюди шарпати 

моє і так розірване серце? Через пів години 
я стану під вінець з чужим. Я падаю у до¬ 
мовину прийдешнього. 

Нікодім. Ні, ти не підеш під вінець ні з 

ким, крім мене. Тепер я переверну небо і 
пекло, щоб здобути тебе! 

Марі. (Коло д в є р є й). Як героїчно! 
Адель. Але батько... 
Шкодім. Над всіми нами один Батько. 

На все його святая воля! 
Адель. Що ви говорите, Яікодім! 
Нікодім. Слухай, Адель! Коли я думав, 

що серце твоє глухе до мене, смерть була 
єдиним визволенням од осуружного життя. 
Я кинувся на зустріч їй; я палко шукав її у 
прикрій січі, у смілих вояцьких авантурах. 
Не я винен, що вона не схотіла мене. Тепер я 
бажаю жити з тобою, для тебе! Я віддам за 
тебе усю мою кров до остатньої краплини 

Адель. О, Нікодім! 
Нікодім. Ти моя! 
Адель. Твоя до гроба! 
Марі(коло дверей). Ах, як прекрасно! 
Шкодім. Линуть дорогі хвилини. Нас мо¬ 

жуть застать, тоді все пропало! Тікаймо 
зараз-же. Ми повінчаємось у другій церкві 
Нас чекають. Тут стоять коні... 

Адель. Веди мене хоч на край світа! 
Нікодім. О, моя царице! 
Марі. Там чутно голоси. 

Нікодім З а в е р т а є Адель у свою ші-
нель і виносить через в ікно 

Марі. Як романтично! Який фаталітет! 
(Іде, спиняється) . Анатоль вільний! (Бil 
жить у спальню), 

Ява 10. 
За сценою: 

Неон. Семен. Ардальоне Васильовичу на¬ 
решті хто-ж тут хазяїн у домі? ' 

Ардал. Вас. Ти не турбуйся, все робиться 
як треба. 

Неон. Семен Ах, я гублю останні сшщі 
Де мій флакон? З другого боку 

Дворецьшй. Я знаю, що ви мені наробите 
сраму! Мало вас ще учено? Орда Hev„»l і 

Козачок. Дядінька, куди ставив 2 ™ J 
дворецький. Неси туди! Де ф е д ь к о ? ^ ; 
Неон. Семен. Апошнаріе Матвіевно Г й т е 

мені флакон з сіллю! ' д < ш т е 

Ардал. Бас, Біжи зараз-же д о ц е ш в и 
Одпа нога тут, друга там! церкви. 

Ява U. 
тЛ ^ФР і три панночки. 
Шофер. Mesdames, пробачте мене, я мушу 



вернутись до своїх неодступних обов'язків. 
Панночка. Ідіть, ідіть! Нам не потрібні 

кавалери. 
Шафер. Іду, але з сумним серцем. (П і-

ш о в). 
1-гиа панночка. Він думає, що Мімі зараз 

умре без нього (сміються). 
2-га панночка. Ах, яка злючка! Ти сама 

щулиш перед ним очі, а звертаєш па других. 
1-ша панночка. Помилилась! Mot- серце 

зовсім не там. 
3-я панночка. Я знаю, де воно, але там 

місто вже заняте. 
1-гиа панночка. Чи не вами? 
2-га пан. до 3-ьої. Як вам личить ця зачі¬ 

ска! її зробив парікмахер? 
•3-я панночка. Ні, уявіть собі, моя власна 

Фсдорка. 
2-а панночка. Невже? Дуже мило. Ніко-

ли-б не подумала. І сукня гарненька, тільки, 
па мій погляд, занадто коротка. 

3-я панночка. Мамінька не дозволяють 
шпти довшої. Кажуть, що у мої літа... 

1-а панночка. Ви на пі в року старші від 
мене. 

3-я панночка. Мамінька кажуть, що коли 
я вийду заміж, то буду носить сукні з дов¬ 
гими шлейфами. 

2-а панночка. А я зроблю собі куафюру 
з валяисьєнами і рожевими бутонами. 

1-а панночка. Та що-ж це нікого немає? 

Ява 12. 
Апол. Мат Ах, кохані панночки! Усі, як 

амури! 
Панночки. Здраітвуйте, люба Аполінаріе 

Матвіевно! 
2-а панночка. Скажіть, чи вірно у мене тнії? 

lii-а панночка. А мені сукня до лиця? 
Апол Мат. Як метелику крила. 
3-а панночка. Скажіть, Аиолінаріе Мат¬ 

віевно, який ваді лобимий комір? 
Апол. Мат. Я пам'ятаю одне убрання, 

що мені дуже було до лиця. По сірому фону 
блакитні мушки і незабудки: букетик при 
талії, букетик у волосях. Полковник Чему-
шенко, як був іще юнкером і гостював у 
Ардальона Васильовича, танцював тоді зо 
мною польку. 

Панночки. (Сміються). А, так він зали¬ 
цявся до вас, Аполінаріе Матвіевно? От 

через те він не женився! 
1-а панночка. Скоро вийде Адель? 
Апол. Мат. Скоро. її прибірають вже у 

фату. 
2-а панночка. А яку сукню до візітів 

пошили Аделі? 
Апол. Вас. Хочете я вам покажу? 
Панночки. Душко, Аполінаріе Матвіевно, 

будьте ласкаві, просимо! 
Апол. Мат. Дуже авантажна! Синя ва¬ 

силькова, а по над' фальбанками рульочки з 
світло-жовтого єдвабу... (пішли). 

Ява 13. 
Голос. Ард. Вас. Кудн-ж це усі пороз¬ 

бігались?! 
Ардал. Вас. Лаврентій! 
Дворецький (вибіг з п р о т и л є ж и и х 

дверей) Слухаю пана! 
Ардал. Вас. Шампанське наготовить у 

сальоні. Сад росісвітчать лихтариками. Вечерю 
подавать у великій альтанці. 

Дворецький. Слухаю пана. 
Неон. Семен. Вечерю подавать у салі. 
Дворецький. Слухаю пані. 
Ардал. Вас. Музику розмістити на 

ґанку; для приїзжої челяди одпустити питва 
на чорну кухню. 

Дворецький. Слухаю пана. 
Пеон. Семен. Музика буде за кольонами. 
Дворецький. Слухаю пані. 

Ява 14. 
Козачок. Кіндрат прислав сказати, що 

буланий збив копито. Яких прикажите за¬ 
прягать? 

Ардал. Вас. Чорт-би побрав тих кучерів, 
завжди у них якісь пригоди на стані! 

Апол. Мат. Це погана ознака, коли перед 
вінцем закривіє кінь. 

Неон. Семен. Ах, ви мене лякаєте! Я і 
так вже зачуваю tyc douloureux. 

Козачок. Іще питають, хто з кучерів поїде 
до церкви? 

Ардал. Вас. Що-ж тут питати? Порхвирій 
з каретою, Феоктист з коляскою, Кіндрат... 

Козачок. Порхвирій п'яний. Феоктист і 
Кіндрат кажуть, що вони не управлять 
четвернею. 

Ардал. Вас. А, сто чортів на його голову! 
Неон. Семен. Ах, Ардальоне Васильовичу, 

не можу чути таких експрессій! 



Ардал. Вас. Я зараз сам шду. Скажу, що б 
Феоктист їхав з каретою, а Кіндрат... (пішов 
з козачком). 

Ява 15. 
Панночки, Аполінарія Матвіевна, 
Неоніла Семепівна витаеться з 

панночками. 
Шш/?ер.(витикаеться у двери). Нарі-

чениіі вже поїхав до церкви (зникає). 
Неон. Семен. Боже мій! Анолінаріе Мат-

віевно, готовте благословлять. 
Апол. Мат. Зараз, Неоніло Семенівно. 

Я дашю кажу, що пора. 
Неон. Семен. Хай несуть килими. Давайте • 

ікони. Просіть Полікарпа Романовича і Раїсу 
Михайловну (Аполінарія Матвіевна в и біта). 
А де-ж Ардальои Васильович? Хомко, Федько! 

Два к о з а к и прожогом вбігають. 
Неон. Семен. Біжіть по пана. Скажіть, 

що чекають благословлять. У ту-ж мить. 
(Козачки побігли). Ах, я не можу витри¬ 
мати такого натовпу. 

Ява 16. 
Нянька. Трохи згодом Аполінарія Мат¬ 

віевна. 
Нянька ((р о стиля є килим). Дозвольте 

мені своїми руками послати килим під Аде-
лаїдонькини ніжки. Нехай їй життя щасливим 
шляхом стелеться. Дай їй, Боже, моїй голу¬ 
боньці, щастя й долі! (Витирає очі). 
Потроху з усіх дверей висовується 
челядь. Ті, що співають,—ближче до 

Лаврентія. 
Ява 17. 

Полікарп Романович, Раїса Михайлівна. 
Рагса. Мих. Урочистий мент у життю мо¬ 

лодої дівиці! 
ІТолік. Ром. Ти виями знотливо криєш очі. 

Не дивлячись в прийдешню тайну... 
Неон. Семен. За наших часів усе робилось 

поважнійте, з більшим чуттям.. 
Апол. Мат. Іменно, достошановнійша 

Неоніло Семенівно! 
Ява 18. 

Шафер (з буком витикається у двері). 
Зараз вернусь за панночками. 

Рагса Мих. Ах, ця сцена так хвилює 
кожного присутнього! 

Апол. Мат. Правда, Раїсо Михайловно! 
Наречена в сльозах перед іконою, батько і 
мати благословляють дочку у невідому.путь!.. 

Рагса Мих. Я не знаю, як я перенесу 
розлуку* з Марі, коли мені доведеться бла¬ 
гословлять її до вінця... 

Ява 19. 
Ардал. Вас. ( за сценою). У мене, як у 

війську: приказано—зроблено! (увіходить) . 
Неон. Семен. Ардальоне Васильовичу! Ку-

ди-ж ти пішов? Тут треба дочку благослов¬ 
лять... 

Ардал. Вас. Благословлять, так благо¬ 
словлять. Стройся! По містам! 

Неон. Семен. Ах, ти просто безпардоний! 
У таку хвилину і з своїми штуками! 

Ардал. Вас. А що-ж нам—плакати? Не за 
турка-ж ми її віддаємо? 

Неон. Семен. Аполінаріє Матвієвно, нянь¬ 
ка! ідіть просіть сюди Аделаїду Ардальоновну 
і Марію веофіловну. Що доводиться пере¬ 
живати матері! Я так хвилююся! Де мій 
флакон? 

Рагса Мих. Ma chère, підтримайте себе! 
Ява 20. 

Апол. Мат. (за с це пою). Ах, ах, скан¬ 
дал! Неможливо! Благородній дівиці нава¬ 
житись на такий мезальянс! 

Нянька (за сценою). Що скажуть ма-
мінька? 

Неон. Семен. Що сталося? Вони мене 
гавжде лякають! Що там? Чому-ж не йде 
Адель? 

Рагса Мих. (Біжить до дверей ; на 
з у с т р і ч їй виходить Марі, г о в о р и т ь 
їіі щось тихо). Який конфуз! 

Неоніла Семенівна і Ардальон Васильович 
пориваються до неї; у цей мент з се 
редніх дверей входять ВікодіміАдРпі 
і кидаються їм до ніг. Л6 

Ява 21. 
Нікодгм і Адель (разом). Пробачте m. 

луйте нас! Ми вже звінчані! ' 
Неон. Семен. Ах! (Падає на T>V^W A „ 

л інарі ї Матвіевні). РУКиАпо-
Шафер схопився за голову і Ви-

7 м я * ( х о р вискакує на перед). 
Ми з бракосочетанієм... • * 



Дворецький. Цитьте, остолопи! Геть! (В и-
ш т о в х у е їх). 

Рагса Мих. (до По лік. Ром.) От так 
скандал! 

Ардал. Вас. Що-ж це таке?! Шановний до¬ 
бродію, як ви дозволили собі... 

Адель. Папінька, не гнівайтесь на Ніко-
діма! Він визволив мене з домовини безра¬ 
дісного життя; 

Ардал. Вас. Мовчать! 
Неон. Семен. Вони змовились скоротити 

мені віку! (Знову падає). 
Нікодім. Пане полковнику! Я покірно схи¬ 

ляюся перед вашим гнівом і приймаю на¬ 
лежну мені кару, але заявляю, що з цього 
часу "Адель мається під моїм єдиним, безпо¬ 
середнім, захистом. 

Ардал. Вас. Гм... Сміло, але правдиво! 
Ява 22. 

Анатоль з шафером. Нікодім і Адель о д с т у-
п а ю т ь п е р е д н и м . ' 

Анатоль. Панове! Здається, мені належить 
тут не остатнє місце? 

Полик. Ром. Сину мій! 
Рагса Мих. Ах, дорогий Полікарпе Рома¬ 

новичу, як я відчуваю вам! 
Анатоль (до Аде лі). Пані, я не знав, що 

за вашими прекрасними очима ховалося 
стільки лукавства! що ваши цнотливі дівочі 
вуста знали говорити неправду, що ваші 
ніжні руки плели ятір омани! 

Адель. Анатоль! 
Анатоль. Ви збили мене з рівного шляху 

і завели у темні нетра! Ви приваблюєте і 
разом руйнуєте віру до святого почуття! 

Адель. Це заслужено, але... 
Анатоль. Ваша краса не одповідає вашо¬ 

му серцю! 
Адель. Анатоль! Молю вас... 
Анатоль (до Нікодіма) . А вас, добро¬ 

дію, я просю визначити час для нашої роз¬ 
мови. 

Нікодім. Друже, я не витримаю і хвилини 
у цій прикрій розраді з тобою. Наша розмо¬ 
ва буде тут; зараз-же... 

Анатоль. Тут їй не місце. Вона не може 
скінчитися словами. Я не дозволю нікому 
нехтувати мною! У цій справі мені доводить¬ 
ся боронити не тільки людину, але й мій 
вояцький мундир. Ви дасте мені сатісфакцію. 

Ардал. Вас. Так! Правдиво! 
Нікодім. Друже мій, я дам тобі сатісфак-

цію, але не на дуелі. (Раптом р о с п и н а е 
му ндір). Моє серце готове принять твою 
кулю. Я у твоїй владі. Суди і карай—цс 
твоє право. Я щиро бажав знайти смерть од 
ворожої руки і безремственно прийму її од 
ображеного друга. Але жити без Аделі я 
все одно не міг! 

Ардал. Вас. (до Н е о н і л и Семеновни). 
Молодець! І на війні і в коханні герой! 

Анатоль (по пауз і ) . Живи! Дарма, що 
з мого серця струмує кров, ти все таки зро¬ 
бив мені товариську послугу. Ти вирвав 
з нього отрутну стрілу! ( П о г л я д а є на 
Адель). 

Адель. Анатоль! Ви жорстоко судите мене! 
Анатоль. Хай Бог судить вас обох! 
Марі. Який величний! Який благородний! 

(Підходить до Анатоля) . Анатолію По-
лікарповичу, я не можу мовчати і ховатись 
від вашого гніву. Карайте і мене! Я була 
головним спільником у змові проти вас. 

Анатоль. Ви, Маріє беофіловно? 
Марі. Я. Я так люблю Адель! Я так спо¬ 

чувала її стражданням! 
Анатоль. Чому власне спочували ви, Ма¬ 

ріє Феофіловно? 
Марі (топить очі). Нещасному коханню. 
Анатоль. Прекрасне серце. 
Марі. Я знаю, що зробила вам велике 

зло, але тепер... Чи Їможу я коли небудь 
заслужити ваше пробачення? Я все зроблю 
для того. 

Анатоль. О, цей небесний погляд! Він як 
бальзамом затамував рану у мойому роз'я¬ 
треному серцю. З таким райським провод¬ 
ником можна перенести усі прикрости долі. 

Нолік. Ром. Чудово! 
Рагса Мих. Як я рада! 
Анатоль. Панно, ви покорили мене. Здаю¬ 

ся увесь, при зброї (кладе їй до ніг свою 
шаблю). Чи згодитесь ви принята мене 
своїм бранцем і бути мені провідною зіркою 
у бурхливому морі життя? 

Рагса Мих. ( к и д а є т ь с я й о м у н а ш и ю ) . 
Дорогий Анатолю! Я давно люблю вас, як 
сина! (Анатоль стає п е р е д Марі на 
одно коліно). 

Марі (протягає обидві руки). Я ва¬ 
ша до гроба! 



Волік. Ром. Амур, і стріли шле і квіти 
померанця. 

Адель. Марі, люба моя, тепер я двічи 
щаслива! 

Нікодім ( стискує р у к у Анатоля). 
На прикрому шляху до нашого раю, самою 
гострою терниною була розрада з тобою, мій 
друже! Тепер тобі не доводиться, ремствовати 
на мене. На нашому небі немає хмар. 

Неон Семен. Роман з щасливим кінцем! 
Апол.Мате. Імепно, Неоніло Семенівної 
Ардал. Вас. Фортецю взято без оборони. 

Шампанського! 
Хор (за приводом Л а в р е н т і я ) . Ми з 

бракосочетаніем... г . Завіса. 

ІВАН СТЕШЕНКО. .. , _ _ „ . . 

~ 3 історії Української драми. 
їв. П. Котляревський. 

Драма, як звісно, є дія," що проходить 
перед нашими очима і складається, в чисто¬ 
му своєму вигляді, з внутрішньої боротьби. 

Без такого внутрішнього змісту драми 
нема; є ліріка, є епос, але не драма, для якої, 
як визнано сучасного поетикою, потрібна людина 
з пориваннями і препонами для їх здійснення. 

Але, як сказано й раніш, на протязі іс¬ 
торії драми, виробились такі її форми, що від 
згаданої вище, так сказати, ідеальної, від¬ 
ступають дуже. З цього приводу доводиться 
європейську драму ділити на кілька паро-
стів, відповідно тому, оскілько прінціп внут¬ 
рішньої боротьби і внішньої для цього дії 
витримується в різних творах. 

Для дійсної драми потрібна й особлива 
драматична особа, з характеру якої вигошва 
її драматична вина, це б то присуд і вчинок, 
що умовлюють собою всю дію. 

Таким чином, драма характерів дає най¬ 
більш умовин для дійсної драми. 

Нижче стоїть драма становища або ін¬ 

триги, де драматичний герой не сам робить 
дію, а його втягають в неї різні внішні умо¬ 
ви, незалежні од його характера. 

З цього боку цікаво розглянути всю єв¬ 
ропейську драму. 

Античний її парост, трагедія, більше 
схильна до другого типу: в ній мойра, фа¬ 
тум, доля,—грають переважну ролю, і тільки 
поволі та драма визволяється від неї, серед-
невічні п'єси—огулом ніякі драми/ Іспан¬ 
ський театр 16-17 віків, в вигляді Кальде-
рона і Лопе-де-Веги, більш підходить теж до 
драми другого тіпу. 

Англійський, блискуче представлений 
Шекспіром, є драма першого типу До нього 
близький романтичний театр і9-го віку Але 
у Шекспіра і його наступовців є одна хиба-
вони занадто нехтують внішніми, побутовими 
обставинами. 

Це доповненн зроблено Гете та ІШлле-
ром, а в Росії прекрасно представлено Гого¬ 
лем, Островським. 



В протилежність театру реалістичному 
висунувся театр реально-сімволпчнин в особі 
Ібсена і врешті містико-сімволичнийтаімпрес-
сіотстський в особі Метерлінка і др., де, по 
самому змісту і провідним ідеям, вигляд 
драми, яко волевої картини, частинно або й 
зовсім одміняеться. 

Факт впливу змісту п'єс на їх драма¬ 
тичний характер переносить нас до розгляді7 

їх з боку змісту. 
ІГєси бувають фантастичні, реально-

псіхологичні, реальио-побутові, сімволичні, 
містично-сімволичні. 

Найбільш підходять до норми драми 
псіхологйчні п'єси, коли в них зачеплено во-
левий бік; найменш побутові; імпрессіоніст-
ські, що, дають тільки настрій,-це б то ліри¬ 
ку, теж далекі .від справжньої драми. Най-
далып від- неї ртоять драми містичні, де прін-
ціпіально обкидається реальність змісту і нас 
запрошують іїгулятц за ним, дуже.примарним, 
особливого? "містичного світу. . 

З такої ріжномапітности форм і змісту 
п'єс виплива і їх різноцінність і инші нас¬ 
лідки, вельми важливі. 

Насамперед, ні оди» з типів п'єс не є 
цілковитим здійсненням завдань драми, і че¬ 
рез те ми не можемо жаден з них поставити 
за зразок. 

В друге, хоч і маємо норму дійсної 
драми, але не можемо прикладать її критерію 
до кожного типу драми. Про п'єси, в яких 
нема ніякої дії, можна зовсім не говорить, 
але, коли говорити, то тільки з погляду тих 
завдань, що їх мав на увазі сам автор. 

В звязку з цим стоїть і питання про, 
так звану, сценичність. Остання не є щось од-
рубне від драматичности; умови сцени впли¬ 
вають на композіцію п'єс, але раніш всього 
тип театру зложився під впливом особливого 
характеру п'єси. Через те питання про сце¬ 
ничність є більга менш суб'єктивне: вона ціл¬ 
ком залежить од теорії драми. Пр., сцени 
Мейерхольда і справжніх, чи російських мей-
нітенців цілком різні в залежности од різного 
розуміння драми. 

Не бажаючи бути однобічними і, не пре¬ 
тендуючи подібно представникам модернизму 
на непомильність, ми все ж таки мусимо 
піднести, що вказаний нами прінціп дійсної 
драми, яко внутрішньої дії, é безумовно спра¬ 
ведливий. 

Звичайно, тоді, коли ми хочемо дати 
драмі належний їй смисл, а не обертати її 
в щось півліричне, або пів'епичне. Що праві 
ми, а не представники инших поглядів на 
драму, доводиться навіть прикладами самого 
модернизму. 

Хто більше Метерлинка потратив сил 
на вияснення теорії нової, не драматичної 
драми, і хто, як не він, дає твори, як реально-
драматична Монна-Ванна, що наші виводи 
стверджують зовсім. 

Таким чином, з погляду науки, ми не 
підкидаємо п'єс жадного напряму або типу: 
яко літературні твори, часом вельми мистець¬ 
кі, вони мають право на істнувания взагалі 
і на сцені з осібна. Але драмами в дійсному 
значінні слова ми будемо вважати лише ті, 
де подається наочна історія внутрішньої і звя-
ганої з нею впішньої дії. 

Для всякого типу драми маються свої 
закони створіння, і розгляд їх для дійсної 
драми, так сказать, волевої, особливо впевня 
в переважній її коштовносте. 

Раз драма—історія дії і має на меті 
справити найбільше цікавости й вражіния, то 
мистець мусить намалювати її повільні кроки. 
Кроки мусять бути умотівовані, часом логич¬ 
но, і завжди псіхологично. Дія мусить наро¬ 
сти до кульмінаційного пункту; в долі автора 
повинна відбутись рішуча зміна, часом ка¬ 
тастрофа, і тоді напружіння дії падає. " 

В драмі діє свідома людина; до дії спо¬ 
нука ЇЇ якась внішня обставина, що складає 
завязку п'єси; така ж друга обставина скла-: 
да її розвязку. 

Між завязкою та розвязкою відбувається 
дія—насамперед внутрішня, в душі героя, 
а потім, або параллельно, внішня дія. 

Драми, таким чином, є активні взаємини 
души та внішнього осередку. 

В чім виявляється внутрішня дія героя? 
Він має зробити якийсь вчинок, на щось зва¬ 
житись. Але по тих чі инших причинах, в 
його душі здіймається боротьба, конфлікт 
мотивів, їх обміркування, і по якомусь вироку, 
герой робить вчинок чи не робить. Його вирок 
склада з себе драматичну вину героя, якої 
не треба змішувати з юридичною. Неминуло-
сумний кінець героя робить з п'єси траге¬ 
дію; минучо-сумний кінець або сумний поча¬ 
ток і щаслива розвязка—дає драму в тісному 



смислі слова; нарешті, смішний кінець дає 
різного рода комедію. 

Всі згадані умови волевої драми пока¬ 
зують, оскільки вона складна і оскільки стоїть 
вище всякої другої. 

Передавати різні пе¬ 
рі петії волевого руху да¬ 
леко трудніше, а по на¬ 
слідках і вдячніше, чим 
сповняти одним настроєм 
всю п'єсу, як се є в мо-
дериистів. 

Оди» настрій і тіль¬ 
ки настрій, з слабко при¬ 
мітною дією, сс дуже од¬ 
нотонно. Л наша душа 
вимага рітмичности, зміни 
контрастів і потім їх на¬ 
пруження, навіть до апо¬ 
гею,—се ж дається тільки 
драмою волі, різними хи¬ 
таннями останньої. 

А такі хитання волі 
цілком виразно можуть 
показатися тільки на ду¬ 
ші одиниці, так званого 
„героя", якого просимо 
не змішувати з героєм 
с п р а в ж іі'И м. Бо який, 
справді, герой Городни¬ 
чий Гоголя, або Сальєрі 
ІГушкина? 

Через те з'ява в ос¬ 
танні часи, так званої, 
соціальної драми, коли 
нона малює тільки псіхику 
класів, без осередкуван-
ня борні волі в окремій 
людині, не є дійсна дра¬ 
ма і не молсе замінити 
собою драми індіві ду¬ 
альної. 

Для драми повинний 
бути особливий драматич¬ 
ний характер в особі, а соціальна п'єса без 
неї є тільки епос в діалогичній формі. 

Через те можна ̂ вельми поважати п'єси 
соціального типу, але все ж таки драмами їх 
не вважати. 

По цих увагах приступимо до аналізу 
творів батька новішої української драми 

І. П. Котляревського, що написав усім звісні 
„Наталку-Полтавку" і. „Москаля-Чарівника". 

Обернемось до першої і вияснимо, чого 
вона варта з драматичного боку. Але, перед 

сим, пам'ятаючи, що, для кожного наросту 
драми, треба вказати відповідний критерій, 
виясним різні внішпі особливости твору і 
умовини його з'яви. 

Обидві п'єси, надруковані досить пізно, 
-„Нат,Полтавка«-і8з8 р., а.„М.-Чарівник«, 
1840 p.,—написано було давно: уже в 1819 р. 



ми їх бачимо на сцені, а від 1820 р. маємо 
список „Нат.-Полтавки". Обидві пьеси напи¬ 
сано під італо-французським впливом,—це не 
чисті п'єси, а музикальні: видавець їх наз¬ 
вав українськими операми, але це не вірно, 
бо вони навіть не оперетти. Це п'єси з ве¬ 
ликим числом номерів музичних. Але цей до¬ 
даток відограе значну ролю в жвавости дії 
п'єси і через те в її оцінуванні. 

Для дії треба, так званої, єдности, щоб 
воля „героя" ішла в одному напряму, і не 
разбивалась на різні боки. 

: Через те в п'єсах небажані й так звані 
епізоди, се б то відступи од головного змісту 
п'єси і вдавання в подробиці, далекі від го¬ 
ловної дії. З другого боку, розвій дії пови¬ 
нен до кульмінаційного пункту не перетина¬ 
тись нічим, що його б ослабляло. Через те 
великі музичні номери росхоложують вражін-
нй. В душі діяча відбуваються, наприклад, 
тяжкі вагання, але, замісць виливання їх у 
якомусь сильному й тяжкому вчинку, ми ба¬ 
чимо, як стражденний діяч вдається до спі¬ 
вання довжелезного дуету чи просто одино¬ 
кої пісні. 

Звісно, драматичне піднесення глядача 
зараз тоді пада. 

; Такими прихильними для себе умови-. 
н(ши оточив свою п'єсу і Котляревський. З 
гори можна сказати, що їх драматичність 
тими музінчностями надрізується. Одначе ми 
бачимо, що „Н.-Полтавка", написана тому 
сто літ, і досі сьвіжа, і досі з приємностю 
давиться з сцени. 

} Що за знак? Причина проста: в цій п'єсі 
прекрасно змальовано життя, музикалії кош¬ 
товні самі по собі і виконуються добре... Мо¬ 
жуть гарно грати й актьорй... 

Але для драми цього ще мало... Оче¬ 
видно; в п'єсі повинні бути такі драматичні 
ознаки, що мимоволі роблять її сценичною і 
забезпечують їй успіх довгий. Поглянем на 
п'єсу. 

Зміст її звісно усім. Бідна дівчина 
Наталка любить Петра, який невідомо де; 
вони одмовля усім женихам. 

За це терпить неприємність від матері, 
але не піддається. 

Врешті навмисно згожується, але поми¬ 
ляється. Возний, за пОмічью Виборного,. сва¬ 
тається до Наталки і одержує від неї при¬ 

мусову згоду. Являється Петро, дізнається 
через Миколу, що Наталку засватано, вик-
лика И на побачення, і тоді Наталка зва¬ 
жується порвати з Возним. Надходить і цей 
з другими, відбувається бурхлива сцена між 
Наталкою і Возним; Петро одрікається при¬ 
мусово від Наталки, навіть дає їй на весілля 
грошей. Тоді розчулений Возний сам уже від-
ступається від Наталки, і п'єса кінчається 
шлюбом Наталки з Петром. 

Чого варта п'єса, яко драма? 
В ній є безперечно слабі місця, але є 

елементи й справжньої драми. Героїнею п.є-
си є Наталка; вона владає для сього і від¬ 
повідним драматичним характером—з одного 
боку, сильним, з другого,—під впливом вні-
шніх обставин, підлеглим ваганню. 

Завязка драми починається з моменту 
вияву Возним свого почування. Це п'єса 
власне не характерів, а більше інтріги, бо 
дія вчинається через змову Возного з Вибор¬ 
ним і замах першого на шлюб з Наталкою. 
Дія останньої це власне внутрішня і внішня 
протидія намаганням Возного. Наталка веде 
її досить енергійно, не вважаючи на обіцянку 
неньці вийти заміж. Ця обіцянка є драматич¬ 
на її вина і веде до різних неприємних пе¬ 
реживань, що доходять до кульмінаційного 
пункту при зобаченні її з Миколою: коли 
вона готова топитись у Ворсклі. Останній 
вибух напруженої її волі—при побаченні з 
Петром і заяві Возного, що за нього вона не 
піде. Тут її напруженість ламається. Так 
звану періпетію, це б то зміну в долі геро¬ 
їні і потім розвязку, робить одмова од На¬ 
талки Петра і навіть офірування їй на шлюб 
з Возним грошей. Тоді в душі останнього 
робиться перелом і він з свого боку, посту¬ 
пається Наталкою. 

Таким чином, драматичні виступи На¬ 
талки задумано і виконано на короткій про¬ 
стороні досить вдатно, коли виключити зга¬ 
дані ослаблення дії через різні сьпіви. Ослаб¬ 
люють її ще й другі недороблености. 

Так, хибами п'єси з сього боку являють¬ 
ся: і) доклад Наталки про долю Петра, що 
мусила вияснитись з розмов дієвих осіб, як 
це потім і сталось; 2) непідготована згода 
перед матерью вийти заміж: через це неспо¬ 
діванкою являється і пізніший вияв, що вона 
зробила так навмисне; 3) не реагування на 



наказ Возного зараз же одбувати весілля. За 
цим всим Наталку намальовано досить вдат-
по, особливо окінці п'єси, коли вона заявля, 
що і за Петра не піде і за Возним не буде. 

Роля других осіб в пьесі—помагати так 
чи інакше дії, і це завдання насамперед ви¬ 
конує Возний, злий дух Наталки. Повільне 
намагання його, разом з Виборним, обплута¬ 
ти Терпилиху з дочкою—викликає ввесь час ці¬ 
кавість. Не задовольня тільки кінець ролі 
Возного, де він одступаеться від Наталки. 
Переживання його що до сього пункту не 
показуються,—не показано широко і вдачу 
Возного, через те останній перелом в душі 
Возного для нас являється несподівано,—це 
й є небажаний в п'єсах deus ex machina! 

Постать Виборного в п'єсі виступа влуч¬ 
но,—він уміло стає на боці тих, де сила. 

Терпилиха теж потрібна в п'єсі, 69, ра¬ 
зом з другими, примушує Наталку до згоди, 
а пізніш дає змогу їй* через своє примушу¬ 
вання, вдатись до протесту проти матері і 
всіх других. 

Потрібен і Микола, яко посередник ме¬ 
жи всіма. Він помога розплутати завязку. 

Без Петра теж п'єса не може обійтися, 
але се характер зовсім не драматичний, та 
иншим йому тут і не треба бути: д\ю за 
нього веде Наталка і всі другі. 

Слабими місцями пьєси являються теж 
уваги набік і особливо такі побічні епізоди, 
як довжелезна балачка з Петром про театр 
та про нашу історію. Це страшно затяга п'є¬ 
су і ослабля вражіння від дії. 

При таких даних можна, зрозуміти, че¬ 
рез що „Наталка-Полтавка" пережила і ще 
переживе багато часу. Крім вказаних вище 
загально-літературних гідностів, вона має і 
спеціальну драматичну, так звану, сценичність. 

Умовами тогочасної творчости, якій ціл¬ 
ком підлягав Котляревський, багато було 
зроблено, щоб рішить п'єсу драматичної вар-
тости, але основи останньої лишились. 

Не вважаючи на всякі наївності в п'єсі, 
головні моменти дії. виявлено досить виразно, 
з розумінням завдань драматичного ми¬ 
стецтва. 

Це не колишні, вправи шкільних дра-
моробів, авторів різних містерій, це початок 
дійсного ново-європейського театру. І тільки 
малий обсяг п'єси не дав нашому поетові роз¬ 

горнути свій драматичний хист до схочу і 
тим показати справжню широку драму. 

Цікаві одзнаки для автора, що досить 
вдатно вмістив у собі всі три основні форми 
поезії. 

. В тій же мірі того самого не можна ска¬ 
зать про „М.-Черівника". Сюжет його теж 
звісно всім: жінка Тетяна приймає в себе,.на¬ 
віть не хочучи, „полиції письця" Финтика. 
Під час їх бесіди заходить на постой мос¬ 
каль, якого Тетяна, розсердившись за його 
крики, не хоче частувати. Москаль іде спати 
і підслухує, де заховано їх їжу та питво, а 
коли над'їздить чоловік Татяни, то москаль 
помщається за погане його вітання. 

Він, ніби чарами, добува всю їжу і 
тільки з жалю до Тетяни, хоче випустити 
під виглядом чорта, Финтика. 

Але Тетяна не виносить тоді брехні і 
росказує все чоловіку, Финтик одержує про¬ 
чухана й зарікається далі залицяться до чу¬ 
жих жінок. 

Ця пьеса теж „опера", і про неї треба 
сказати все неприємне, що й про „Н.-Пол-
тавку". • 

Співи багато одбірають жвавости дії, 
але, й крім того, остання не вельми драма¬ 
тична. 

Хто герой ції п'єси,—навіть трудно ска¬ 
зать, хоча п'єсу і названо „Москалем-Чарів-
ником". Але заголовки п'єс часто не відпо¬ 
відають дійсному її герою, і це на розгляже-
ній нами справжується зовсім. . 

Ця п'єса має характер комедїї, а прик¬ 
метою її є смішне становище, у яке встрява 
якась особа: хто встряв в цього тут? Тетяна 
і Финтик. Але хто веде якусь дію: переважно 
Тетяна. Вона дурить спочатку москаля, по¬ 
тім чоловіка і отінюється через те в смішно¬ 
му становищі: бо нікого вона не одурила, ą 
навпаки, одурена москалем сама, так що му¬ 
сила навіть у всьому признатись. 

Яку дію веде Тетяна і де завязка п'єси? 
Завязка в появі москаля і одурінні його 

Тетяною,—ніби в неї нема чого їсти. Це оду¬ 
рювання тягнеться й далі і виклика з боку 
москаля бажання помсти. Особливо зміцняєть-
ся воно, коли приїздить чоловік і Тетяна 
хова Финтика під припічок. Коли, таким чи¬ 
ном, москаль розкрив карти Тетяни, тоді вла¬ 
сне дію вже скінчено. 



Тетяну морально покарано; вона поба¬ 
чила, що сама попала в призначену для дру¬ 
гого яму. І це вона остільки відчува, що на¬ 
віть не хоче скористуватися запомогою мос¬ 
каля, щоб випустити Финтика, як чорта, і 
тим одурить цілком чоловіка. 

Роскриття москалем її-фиглів і призра 
на неї, як на гулящу жінку, послужили мо¬ 
ральним ударом для Тетяни і зложили ііе-
ріпетію в дії, за якою пішла розвязка—при¬ 
знання Тетяни. На жаль тільки, ця нитка дії 
не напружується відповідним чином: вперше, 
не показується нам душа Тетяни в пережи¬ 
ванні цього морального вдару; а вдруге, дію 
закутано в таку довгу шату різних чар мо¬ 
скаля, щр її сливе не видко. 

І через те од такої невиразно проведе- . 
ної дії одержується слабке вражіння. Але в 
п'єсі мається ще більша, псіхологична хиба. 
Тетяна карається за бажання одурити моска¬ 
ля,—але до цього її довів сам москаль,—зна¬ 
чить, виходить непорозуміння? А коли воно 
є, то, очевидно, Тетяни нема за що карати. 

Та й справді: що привело Тетяну до 
політики омани? Очевидно, відносини її до 
Финтика; а з чого випливають ці видносини? 
От в цьому- пункті у Котляревського і маєть¬ 
ся великий дефект. Тетянина псіхіка не ма¬ 
люється нам ясно. Правда, Тетяна одпиха 
від себе Финтика, але ж незрозуміло, чому 
чесна жінка, що лишилась без чоловіка, при-
йма в себе цього нікчемного писця, та ще й 
варить, хоч і на його гроші, різні страви? 
Як би не виправдувати Тетяни, а все ж таки 
в її поводжінню єсть якась ковзкість, не ви¬ 
яснена її псіхикою,—хиба самого автора. І че¬ 
рез те вся п'єса відгонить якоюсь фальшю. 

Правда, п'єсу рятує поява москаля і 
завязка з його одурінням, але, врешті, все ж 
таки лишається віражіння незадовольнення, 
бо не знаєш, в чім же тут комедія? 

За що карається Тетяна? Не вже за те, 
що приймає Финтика проти свого бажання? 
Двоїстість псіхики Тетяни може здаться тіль¬ 
ки тоді, нешкодливою для п'єси, коли в ос¬ 
танній побачити таку ідею: навіть необереж¬ 
не відношення до своєї чесної репутації 
може ставити людину в смішне становище. 
Але й така постанова справи п'єси, в її ці¬ 
лому, не рятує зовсім. Драма може мати міс¬ 
це лише тоді, коли людина в якихсь вчин¬ 

ках виявля себе свідомо; а у вчинках Тетя¬ 
ни, до появи москаля, такої свідомостп не¬ 
має. Таїшм чином цю частину п'єсу можна 
було б відкинути зовсім і лічити дію тільки 
з завязки. 

Оскільки невлучною з боку драма¬ 
тичности являється Тетяна, остільки яс¬ 
ний є Фиитпк. Він, не розбираючи умовин, 
„сується в воду",—він дере носа і встрява в 
становище, яке розминається з ідеш Финтика 
про себе. 

Ця фигура, правда, епична, але для 
п'єси потрібна,—остання без неї неможлива. 

Так же потрібен^! москаль, без якого 
теж не було б дійсної комедії: він і єсть її 
душа. Але змалювання його занадто епичне. 

Потрібен для дії і чоловік Тетяни,—че¬ 
рез нього власне і розбуркується особливо 
совість його жінки. 

Всі дієві особи, в тій чи иншій мірі слу¬ 
жать для змалювання комичної дії,—попадан¬ 
ня Тетяни в смішне становище. Дію, як ми 
казали, ослаблено співами, потім теоретич¬ 
ними довгими розмовами, потім чарами мос¬ 
каля; навіть в самому переведенню дії єсть 
якісь неясности. Через те п'єсу треба поста¬ 
вити далеко нижче „Наталки" і тому ж на 
сцені вона не ставиться зовсім. 

Але при цьому всьому! „М. Чар." і „Нат. 
Полт." складають епоху в історії нашої драми. 

Це не ті раніші шкільні п'єси, де ча¬ 
сом нема ніякої псіхології, ніякої драматич¬ 
ности, як це видно в інтермедіях. Тут видно 
справжніх драматичних героїв чи героїнь, 
видно напружену дію. Єсть і в цих п'єсах 
багато техничних хиб, але де-чому, особливо 
в „Наталки-Пол.", є повчитись. 

І,-як ми бачимо далі, навіть в перспек¬ 
тиві дальших українських п'єс, „Нат.-Пол-
тавка" явиться далеко не останнім твором. 

Це, звичайно, об'ясняється насамперед 
слабостю наступних п'єс. Справжні драми 
бачимо ми лише в кінці 19-го віку. Але й, 
мимо того, в „Нат.-Полтавці" є такі чисто 
драматичні гідноствг, через які, досить наївна 
„Наталка" буде вічно свіжою і навіть гарною, 
і яким можна повчитись. 



Сучасні селянські зодяги в с Павлівці. 
Національні зодяги наших селяннад-

звичайно ріжномаїті, зручні й чепурні,—остан¬ 
німи часами помітно стали заміняться уся¬ 
кими не естетичними піньжаками, рейтузами, 
бебешками, кепками і т. и. До цього безу- . 
мовно спричинилась та стороння культура, 
котра, примушує нашу селянську молодь за¬ 
бути національне і одягає її не тільки въ 
некрасиві, а навіть не зручні для праці 
зодяги. 

Рідко вже де на селі надибаєш цілком 
національний зодяг, та й то хіба на поваж¬ 
них людях, а молоде покоління, побувавши в 
місті, а то і в москалях, уже не надягає того, 
що носили батьки і що переходило з роду 
в рід, як святиня, заповідана предками. Зо¬ 
дяг, пошитий з матерії домашнього виробу 
своїм сельським дідком-кравцем, здається їм 
не гарним і навіть образливим. Пройде ще 
кілька років і національні ознаки селянських 
зодягів зовсім зникнуть. Щоб упевнитись у 
цьому, треба тільки любенько придивитися 
до сучасних зодягів по ріжних селах. 

Сучасні зодяги селян с Павлівки (в Бер¬ 
дичівському повіті) в своєму покрої ще чи¬ 
мало зберегли минувшини: так корсетки, чи 
як їх тут зовуть безрукавки носять характер 
зодягів XVIII століття,, так само й головні 
убори хоча і значно змінилися, але з. пер¬ 
шого погляду нагадують своїх давно помер¬ 
лих предків. Правда, спідниця тут уже замі¬ 
нила плахту й запаску, а попередницю білий 
хвартух з ріжними вишивками та плетінками 
(круживами), але все ж таки те, що ще схо¬ 
ронилось, варто описання, тим паче, що вже 
і тут починають „модничать". 

Жіночі зодяги. 
СОРОЧКА. Давня звичка шити сорочки 

з полотна власного виробу уже виводиться і 
сучасні празникові сорочки шиються тільки 
з купованого т. з. перкалю, буденні ж, чи 
робочі шиються до половини з купованого 
(верх), а друга половина (підтичка) дошива¬ 
ється з доморобного полотна. Підтичка у 
дівчат зовсім не. вимережується і не випу¬ 
скається зігід спідниці; старі ж . баби, а по 
їх приміру і побожні молодиці трохи виме¬ 
режують підтичку і випускають зпід спід¬ 
ниці. Пазуха теж не, випускається і через те 
сорочки шиються коротенькі. Рукава широкі 
і починаючи від плечей до чохол,; розшива¬ 
ються усякими квітками, як сучасних узорів, 
так і старовинних, переважно геометрично 
стілізованих; так само розшиваються і чохли 
котрі щільно двома ґудзиками обхватують ру¬ 
ку. Колір ниток. вживається тільки чорний 
та червоний. Вишивають хрестиком. Комір 
не великий, стоячий з застьожкою по- сере¬ 
дині. Пазуха на дві половинки. Як комір так 
і пазуха мало вишиваються, бо жіноцтво но¬ 
сить багато намиста. 

СПІДНИЦІ. Спідниці шиються довгі 
рясні. Любима матерія червона бая (помазея) 
у квітках. У самому низу вся спідниця об¬ 
кладається вершків на її/, оксамитом (плис 
бархат) а вище його тоненькими ріжнокольо-
ровими биндичками (стрічками) 

ХВАРТУХИ. Найбільше тепер носять 
хвартухів пошитих з білої кисії та перкалю. 
У низу на перкалевому хвартухові вишиваєть¬ 
ся якии-небудь узор, а до кисііового при-



шиваеться шлярка (оборка) або плетінка 
(круживо). 

ПОЯСИ. Останніми часами поясів май¬ 
же не вживають, кількож років "тому назад 
носили доморобні пояси з шерсти, викраше-. 
ної в червоний колір. 

БЕЗРУКАВКИ (корсетки). Безрукавки 
завжди шиються коротенькі в талію з вели¬ 
ким ВИрІЗОМ ДЛЯ ШИЇ І 6ЄЗ ЖОДНИХ; уСІВ 
(покрій її видко на малюнку), з заду і боків 
вона складається з кілька шматків, передніж 
поли цілі. Вся безрукавка навкруги обкла¬ 
дається чорним оксамитом, теж саме робить¬ 
ся і кругом вирізів для рук та шиї. Засті¬ 
бається безрукавка посередині на кілька 
ріжнокольорових ґудзиків, повз застьожки од 
шиї до низу пришиваються оксамитові бин-
дички. Найчастіше шиються безрукавки з 
червоного сатину, носять же їх і дівки і 
жінки. 

КАПОТА. Капотого тут звуть зодяг з 
рукавами, котрий служить чимсь середнім 
між безрукавкою і свиткою. Надівають капоту 
і жітки й дівки, і влітку до церкви, і в осени 
до роботи і зімою на_вечерницях, дивлючлсь 
по тому, якої вона вартоети. Шиється капота 
переважно з чорної черкасини з двома кли¬ 

нами ззаду і трьома усами (складками) на 
боках, коміра не має, вирізка ж на шию вся 
навкруги обкладається оксамитом, нимже об¬ 
кладається і верхня пола, як показано па 
малюнку. По бокам пророблено дві. кешеві, 
котрі теж обкладаються оксамитом, ним же 
прикрашуються і рукава. Весь оксамит обши¬ 
вається навкруги червоним прутиком. Засті¬ 
бається капота на два гаплики коло шиї \ у 
талії. 

ИНЩГ ЗОДЯГИ; як от свитки, кожухи 
майже не ріжняться від плсроїв багатьох 
других сел, через те їх описувать цим разом 
не буду. 

ОБУВ. Не дивлючись на те, що черевики 
на ризинках та ґудзиках начинають завойову¬ 
вать „право гражданства", ще не рідко можна 
зустрінути червоні та зелені чоботи, особливо 
ж чорнобривців (халяви червоного сап'яну, а 
головки чорні, юхтові). Закабли гарно виме¬ 

режуються цвяшками. 
УБОРИ ГОЛОВИ ТА 

ШИЇ. Дівчата'заплітають-
ся в дві коси, кожна крса 
плететься в 4, 6 і навіть 
8 сталокЛУ будень коси 
закладаються на макуш-
ці і прикрашаються од¬ 
ною биндою (стрічкою); у 
празник же кичкою од¬ 
ною, або з вінком, літом 
живих рослин, зімою ж 
папірових. Бинд же вза¬ 
галі носять мало, цим 
тільки прикрашають мо¬ 
лоду на весіллі. Кичкою 
зветься звичайна бинда, 
на котру нашиваються 
квітки зроблені з ріжно¬ 
кольорових биндичок та 
намистинок. 

Молодиці носять ни¬ 
зенькі, кругленькі очіпки, 
котрі пов'язують великою 

шерстяною в квітках хусткою, червоного 
кольору. Хустку перед тим, як нею зав'язать 
очіпок складають трьохкутником, потім двома 
кінцями звязують коробку очіпка, а третім 
ширико прикривають зав'язку. 

Шию і дівчата і молодиці щедро при¬ 
крашають і шкляним (тільки не дутим) на-



мистом і добрим (справжні коралі), а тако ж 
дукачами. Голову запинають тільки при ро¬ 
боті, та в негоду. Останніми часами улюб¬ 
лений колір хусточок—білий. 

Чоловічі зодяги. 
Чоловічі зодяги, на жаль, так значно тут 

загубили свої національні ознаки, що їх не 
варто і описувать. 

П. Е. 

Третій конкурс проектів пам'ятника Т. Г. Шевченкові. 
Після довгого ждання в брудному ве¬ 

сті бюлі київської городської думи, мені на¬ 
решті довелося побачити проекти пам'ятника 
ще в той самий день, як відбулося жюрі. 

Я познайомився з одним членом жюрі і 
попрохав його дати мені де-які пояснення. 

То був наш поважаний артист маляр. 
Я зазделегіть знав, що на конкурс було 

доставлено до 40 проектів і через те був 
здивований коли і на цьому конкурсі не най¬ 
шлося відповідного. 

— Невже знову немає порядного проекта? 
— Ні, немає, з сумом відповів поважний 

артист. Ви гляньте, яка бездарність, яке не¬ 
розуміння славетного поета. 

Я окинув оком кілька проектів, що сто¬ 
яли поблизу і справді здивувався — якісь 
фонтани, піраміди, обеліски, класичні колони 
і просто безформенні стовпи були п'єдеста¬ 
лами незграбно зробленим постаттям поета. 

— І справді, якесь безладдя. Підем далі. 
Пішли. Серед останніх попались далеко 

не бездорности, як їх загалом назвав шанов¬ 
ний артист, а з приводу де-яких ми довго 
сперечалися. 

Правда, цілковитого вражіння не робив 
ні один; одже з суперечок з поважанним чле¬ 
ном жюрі можна з'ясувати, чого вимагає 
жюрі і можна навіть угадати, який буде 
пам'ятник. 

Проекти артистів нової школи, що уни¬ 
кли звичайного шаблону,. а надали своїм 
творам досить зрозумілої поетичної краси в 
простій компаповці, як постати так і п'едеста-
ла, жюрі не сподобалися. Воно вимагає, так 
казав поважаний артист—щоб пам'ятник на¬ 
самперед був архітектурний, дешевий і всім 
зрозумілий, для цього, мабуть, треба поста¬ 
вити стовп прикрасити його стільними орна¬ 
ментами,- навколо треба, щоб щільно попри¬ 
тулялися українські дівчата, козаки, неволь¬ 
ники і так далі, а зверху поставить самого 
поета, а для більшого зрозуміння на стовпі 
випишем цітати з кобзаря і весь світ буде 
дивуваться, якого ми добилися ідеалу після 
трьох невдалих конкурсів. 

І такий пам'ятник поставлять коли 
тільки жюрі не змінить погляду 'і к о л и 
не пристануть до жюрі і поети, котрі не m 

. хуються з шаблоном, не дивляться на rpouioU 
вартість, а котрим саме головне настрій бо й 
пам'ятник, насамперед повинен Л а в а т и „ а 
стрій. 

Пам'ятник мусить бути, як мога прості¬ 
ший, аби давав відповідний настрій Дівчи¬ 
ни в шіахті-мало. Козака на коїи-мало 
Мало й сотні закованих в ланцюГвояМв 
досить навіть одного сілуета-постаІи саГґо 
поета, аби вона була імпонуюча, щоб приму¬ 
сила при ПОГЛЯДІ на неї вдрігнуться, згадать 



уее, заплакать, стрепенуться і підбадьориться. 
Скільки не ліпитимем орнаментів та 

„поясняючих" постатів, настрою не досягнем. 
Глядач буде роздивляться, як зодягнуті дів¬ 
чата, загнузданий кінь, відкіль покористува¬ 
лись орнаментом, кожний буде прикладати 
свої знання по спеціальності і судитиме по 
своєму. Досить тільки порівняти пам'ятники 
цареві: Олександру П у Київі і Богдану 
Хмельницькому, щоб упевнитись в справед¬ 
ливости цих слів. 

Що ж може іменний конкурс нас виз¬ 
волить з тяжких обставин? 

Боляче, але з певністю можна сказать, 
що прогається час і нічого не вийде, бо ні 
один справжній артист не візьметься викону¬ 
вать, навіть за гроші, тих думок, якійом5г бу¬ 
дуть нав'язувать, а коли ці думки виконає 
який-небудь „славетній", то він, на славу 
України, не обійдеться без трафарета, але за 
це нам буде мале спасибі від історії і поко¬ 
ління. 

П. Іванович. 

Будинок школи імени С. Грушевського. 
Не дуже давно мені довелося бачити 

будинок школи імени С. Грушевського, який 
збудований на Курінівській Петропавлів-
ській площі. 

В січні минулого року в школі сталась 
пожежа, яка чимало попсувала в середині. 
Попсовані також дах і верхня частина бу¬ 
динку, але фасад лишився, майже не пору¬ 
шений. 

Маю сказатп де-кілька слів про цей 
саме фасад школи, оброблений в українсько¬ 
му стилі. 

Треба сказати, ща з цим будинком ста¬ 
лась такаж пригода як і з де-якими други¬ 
ми будинками, фасади яких оброблені в ук¬ 
раїнському стилі. Річ в тому, що фасад і 
план цеї школи ще раніш був, по доручен¬ 

ню управи, виготовлений міським архітекто¬ 
ром д. Брадтманом, і по його проекту й по¬ 
чали будувати школу. 

Через де-який час проф. M. Грушев-
ському пощастило дістати згоду від управи 
на те, щоб школа була збудована в україн¬ 
ському стилі, але ця згода була одержана 
тоді, коли вже був виведений перший по¬ 
верх. Далі вже будівля йде по проекту д. В. 

Кричевського, якому 
було доручено об¬ 
роблення фасаду. 

Великою пере¬ 
шкодою для д. Кри¬ 
чевського було те, 
що не можна було 
вже змінити плана, 
щоб дати инші маси 
відповідно україн¬ 
ському стилю, через 
те й будинок вий¬ 
шов не таким вира¬ 
зним з боку стиль¬ 
ности, яким би він 
міг бути при пшішх 
умовах,—одної яг ор-
наментіки не досить 
для виразу стилю. 

Таким чином архітекторові довелося зо¬ 
всім чужій не відповідній стилю масі надати 
український характер і це більш менш вда¬ 
лося д. Кричевському. 

Фасад трьохповерхового будинку має 
досить приємний вигляд. В збудованному, 
по проекту д. Брадтмана, першому поверсі 
вікна лишились трьохцентрові і сам поверх 



відокремлений від вшцих поверхів тягою. 
В другому і третьому поверхах д.;Крй-

чевський надав- вікнам- 6-ти кутню україн¬ 
ську форму, але в. другому поверсі кутки 
вікон зрізані меньш, ніж в вікнах третього 
П О В е р х у . . '" "•• '. -. ф..-'~ 

Оздоблений Лучинок, стилізованими ук¬ 
раїнськими орнаментами ; з ̂ полив'яних-' пли¬ 
ток. ''•.••'••••'•-••. . .' 

Цікаві круглі -вставки- тгонгіж вікнами 
третього поверху середньої частини, а також 
вставки другого" доверху над -вікнами, -й- по^ • 
між ними, як по своїй стилізації так і по 
своїм фарбам. •_•:•* 

Ніжні і лршмні 'кольори 'цих /вставок; 
характерне для нашого орнаменту з'єднання 
жовтих, рожевих і зелено-блакітних фарб 
тут-дуже вдало. . . / 

До речі тут і ті дрібні вставки—окремі-
маленькі квадратові плитки,—які ряско оз-
доблють другий поверх. Безумовно потріб¬ 
ними для всеї маси будинку являються ґан-* 
ки і ці ґанки відзначаються своєю гарною 
пропорцією і справляють приємне вражіння. 

Досить вдалі місця на ґанках, по бо-: 
ках> дверей виложені плиткамиу 'які маютк 
форму маленьких циглинок,—цікаві вони І 
по своєму кольору. 

Ґаніси мають залізні дашки. На мою 
ДУМ гсу, було б краще, як би ґанки були по¬ 
криті, черепицеюі позаяк черепична покрів¬ 
ля не здається такою сухою, як залізна. 
'"'..' "ІВхідні двері, в-та кутні і оздоблені різ-
бляним орнаментам. ; 

'• ІНезййв'і" в будинкові і ті трьохкутні до¬ 
датки—замїсць парпата, на середній частиш; 
вони знищують одноманітність верху і відо¬ 
кремлюють середню 'частину. 

Взагалі помітна витриманність в прикра¬ 
сах будинку. 

Остається тільки побажати, щоб цей бу¬ 
динок не зостався поодиноким. 

Такі будинки потрібні, — потрібні не 
тільки для оздоби^міста, але-найбільше по¬ 
трібні для шкіл, де в кожній виховується 
скілько сот молодих дитячих душ; треба под¬ 
бати про те, щоб ще змалу дітей оточали 
більш меньш вдалі зразки рідного мистецтва 
—щоб їхнє око виховувалось на зразках 
справжньої краси, бо сучасні одноманітні, 
раблинові будинки";шкіл і /тг прикрі- шкільні 
Шмла#и без жодних прикрас не, тільки не 
роз $ивагот,ь̂ €маку учнів, а навпаки вбивають 
нав ть мале. почуття до прекрасного, навіть 
душу дитини роблять якоюсь шаблоновою. 

Петро Чайка. 



Вистава „НА ПЕРШІ ГУЛІ" SKJSJJ& 
в театрі М. Садовського. 

Садок вишневий воло хати, 
Хрущі над вишнями гудуть... 
Затихло все... Тілько дівчата 
Та соловейко не затих. 

Така поетична сторінка сельського ясит-
тя послужила С. Васильченкові для намалю-
вання іділії-жарту. 

Правда зміст жарту не вносить нічого 

особливо нового в сферу драматичного ми¬ 
стецтва, бо в йому, як і в багатьох инших, 
виводиться народне життя в рямцах старого 
етнографичного типа з романтичною фанта-
стікою та поетичними прикрасами: співами, 
музикою, світляними ефектами!'і так далі; 
зате автор видно дуже добре зиае село і на¬ 
писав свій жарт досить реально в спокійно 
жартовливих тонах, що надзвичайно подо¬ 
бається глядачам і переносить їх хоч дум¬ 
ками в село, тихе, спокійне село, з . мелодій¬ 
но далекими піснями молоді; защебечи ще 
соловейко і кожен би почув пахощі чаруючої 
весни. 

„На перші гулі" побачило кон завдяки 
д. Борйсоглібській, котра зрозуміла їх сце-
ничну вартість і поставила у свій бенефіс. 
Сама бенефіціантка грала матір4-роль неве¬ 
личка— одже д. Борисоглібська так правдиво 
з такою любовю виконала її що \ кращого не 
можна і вимагать. З повним знанням псі-
хології парубка Тимоша проводив свою 
роль д. Мар'яненко. Хороший образ батька 
утворив д. Мироненко, видно 'артист ду¬ 
же добре знає сельські типи і через те 
прекрасно їх трактує. Олена —д. Хуторна 
в. розмові з матірю здається скучною, але 
цьому винен більше автор, що не порахував¬ 
шись з сценичною техникою вивів цей діалог 
трохи довгим, а взагалі д. Хуторна утворила 
живий образ наївної дівчини. Дуже приємно 
чути за коном парубоцьку пісню, котра до¬ 
дає до п'єски великої реальности. 

Неприємний дісонанс вносить в загальну 



картину дід я клепачкою, сельський сторож 
д. Милович. На наш погляд цю роль—як без¬ 
словесну і безпричинну—можна зовсім вики¬ 
нуть, а клепачку перенести кудись далеко, 
за кон, так, щоб до слухача долітали тільки 
приємні згуки. 

Жаль що режісьор мало звернув уваги 
на декорації, котрі тут повинні бути> як і 

сама п'єса, етнографично правдивими. Хоро¬ 
ше вражіння роблять бокові куліси, зате ха¬ 
та, що весь час перед очима глядача, може 
назватись хатою тільки у аматорів, а в 
справжньому театрі, театрі д. Садовського, 
що наближаться до мистецького, такої нез-
грабности пеможна допустити. 

Mortalis. 

Кілька слів з приводу кобзарських концертів. 
Чув я нераз гру поодиноких кобзарів 

таких, як Пархоменко, Кравченко, Шевченко, 
Хоткевич та инш., але не доводилось мені бути 
на Концерті цілого Кобзарського гуртка. А 
дуже бажав я почути гуртову гру, бо хто 
був на Концерті Кобзарів і лірників на архе-
ологичному з'їзді у Харькові в 1902 р„ той 
виніс з його як найкраще вражіння. 

Понеслася чутка, що в Київі в Клубі 
Родина" відбудеться вечір Кобзарів. Я дум¬ 

кою вітав між Кобзарями і нетерпляче ждав 
вечора в якому справжнії старинна україн¬ 
ська музика буде, пестить і голубить мою 
душу Упорядчиком цього концерту був ві¬ 
домий письменник і бандурист Гнат Хотке¬ 
вич На вечір прибуло п'ять бандуристів чо¬ 
тири з їх: Древченко, Гончаренко, Келеберда 
і Байдала—харківські і один—Кравченко-
полтавський.—Упорядчик вечора уложив про¬ 
грамму концерту і перед кожним виступом 
чи сольовим чи гуртовим, давав присутнім 
де-які пояснення про те, що Кобзарі повинні 
були співати чи грати. 

Почувся дзвонок і на сцену вийшли на¬ 
родні музики. Похилились мимо-волі голови 
присутніх, наче кланялись несподіваним дав¬ 
но бажаним гостям. Упорядчик назвав по 
імени всіх кобзарів, а як назвав старенького 
80-літнього Гончаренка, то багато з присутніх 
побажало в один голос старенькому музиці 
грать ще довгі-довгі літа. 

Почалося виконання програми. 
Першою виконано було гуртом релігій-

но-моральну псальму „Син блудящий". 
Один кобзарь заспівував, а через якийсь 

час вступав весь гурт. Псальма тиха—сумна. 
Баси бардурні тихо журились, приструнки 
вели мелодію, а в павзах дрібно басам відпо¬ 
відали, піддержували тиху їх журбу. 

Спів кобзарів рівний, чистий, ритмичний 

зливався в одно з грою на інструментах. 
Після першо)1 пісні пішла друга, далі 

третя. Співали і грали, то поодиноко, то квар¬ 
тетом,, то гуртом. Кожний з виконавців вика¬ 
зував повне знання гри на свойому інстру¬ 
менті—товаришові, свойого злиденного коб¬ 
зарського життя. Щирі рясні оплески присут¬ 
ніх піднімали духа артистів—і кожна сліду¬ 
юча пісня виконувалась, що раз сміливійше, 
запальнійше. 

Я весь ' потонув у музиці—у спогадах 
про минуле. Здавалося,. що й усі присутні, 
слухаючи думи про Морозенка, Сагайдачного, 
Богуславку, далі дворянку, веселі дрібнення 
козачка, не хто, а колишній давній народ з 
тяжких часів, перед^ котрим сліпці розкри¬ 
вають правду і неправду, проповідують єд¬ 
ність, братерство, зазивають, шдбадьорують 
духа, научають, що робить, за яке діло 
взяться. . . 

Оплески присутніх любителів старовини 
розвівали мої спогади, наче будили мене 
з чарівного сну. Але незвичайну силу і вплив 
її я відчув підчас виконання послідніх точок 
концерту. Народні віртуози грали танкові 
пісні і таночки. Така музика справді дивно 
вражає^ Вона всїх єднає, братає і успокоює 
і покоряв кожного. Щож то колись було, як 
збереться було на базарі кільканадцять коб¬ 
зарів, та заграють, загомонять... Чарівна" сила 
такої гри примушувала народ і плакать і ра¬ 
діть, . але рівночасно і поважать, і цінувать 
своїх бандуристів, слухать їх речей і наук. 

Колишніх бандуристів слухало охоче 
кожне від ясновельможного гетьмана до зли¬ 
даря. 

Концерт скінчився. Майже всі цриеутні 
пішли дякувати кобзарям за пережиті при¬ 
ємні хвилі і тихо, наче боялися розгубить з 
серця милі бандурні тони, розійшлися. 



Цей вечір, навів на мою душу сум, не¬ 
вимовний жаль. 

Хотілося б, щоб таких вечорів було 
більше, щоб вони повторялися частійше, щоб 
гурт кобзарів був більший, а коло слухачів 
ширше. Хотілося-б почути таку сімфонію, в 
якій крім скрипок та басів заграла б з бан¬ 
дури, ліри та цимбалів. Хотілося-б... А тут 
як на злість тобі чуєш що дня, гітару, ман¬ 
доліну та балабайку. Всяке на їх грає н ста-. 
ре, молоде, велике й мале. • * 

Як тут думать про сімфонію на ста-
ринних інструментах, коли всяке і невчене, 
недоучене спішить . купити балабайку, або 
гітару, щоб товаришів чи ЗНАЙОМИХ ПОТІШИТЬ 
при оказії умінням пробринькать два-три 
акорди та проспівать „съ душой", вивертом 
очей та захльобуванням хоч один циганський 
романс з серії: „Ex распашол".—Сором за вну¬ 
ків славних дідів. 

Хіба нема учителів на бандурі, хіба не¬ 
ма кому зробить бандуру, нема може репер¬ 
туару пісень, дум, танків? 

Усе з кожною хвилею поповшоється, а 
ми когось ждемо, чогось недостае. 

По всій Україні роскидані гуртки ба-
лабаечників, мандолінистів, та гітаристів, а 
бандуристів? — нема. Це ми знаємо—иноді 
якийсь гітар навіє на нас охоту учиться сво-
йому, але рівночасно, як'зачуємо, що • десь 
грає гурт балабаечників, летимо туди, а на 
концерті бандуристів?—нас нема. 

Ми з великою охотою підтримуєм навіть 
неблизькі нашому серцеві, але відомі кон¬ 
церти, а на сліпця патріота, який ходить 
по селах у дощ і негоду і научає, потішає 

зажурених наших братів та сестер, нікому з 
висоти панства V глянуть. Яке кому діло до 
сліпого дядька у чоботах-. Що 'він таке?! 

Чужих концертних виконавців- ми радо 
зустрічаєм і обставляємо- життя їх з комфор¬ 
том, а наш злидарь сліпець хай ходить по¬ 
під тинню і мерзне й голодає, на те він слі¬ 
пець; йому місце на базарі, а ми собі—ми, 
тай годі. 

- - - Якось після концерту питаю П. Гн. 
Хоткевича, ну як діла, чи ходить наша Ук¬ 
раїна на вечори кобзарські. 

— Мало — каже шановний бандурист— 
ледви хватає сліпцям на прожиток. 

Публіка" здебільшого прикладає до бан¬ 
дуристів оперну мірку, не зна> хто вони, чо¬ 
му вони хрипло співають, і не виявля тої 
цікавости, якої заслуговують ці народні ар-
тисти-самородки. . 

Далі питаю д. Хоткевича: ; а чи багато 
учеників учить грать на бандурі? 

— Нема ще поки що ні одного—та гурток 
збереться, я віру і надіюсь, але поки що я 
повинен, хоч кілька разів повторить кон¬ 
церт, щоб гра сліпців попала в душі тих 
видячих, в котрих ще хоч трошки тліє іскор¬ 
ка любови до свого рідного, старовинного. 

— Найдеться... збереться... Коли це на¬ 
стане? Коли зберуться ті охочі вибрані, що 
гуртом, як.колись їх'сліпці робили, запалить 
тернами бандур наші душі, зрівняють'малих 
з великими, побратають, помирять гнівних, 
навернуть окалічілі і вітрами зідбиті рідні 
душі на своє рідне сльозами і кровю ороше¬ 
не поле. 

В. Верховинець^ 



* Нові п'єси дозволені до вистави. Драма¬ 
тична цензура дозволила до вистави п'єсу В. 
Винниченка—„Натусь" і „Дурман" (п'єса на 4 
дії) П. Юркевича. 

* Театральне бюро. Артист І. Е. Гончаров-
ський подав прохання до Міністерства Внутриш-
ніх Справ на дозвіл заснувати у Київі Україн¬ 
ське Театральне Бюро, театральну Бібліотеку: 
нотний відділ; даватиме на подержания п'єси, 
ноти, парики, театральне убрання; братиме на 
себе хлопоти в справі найму театрів в ріжних 
городах, а також хлопоти в справі ангажементу 
актьорів. 

* Театральна виставка. В цьому році в 
Москві улаштовується театральна виставка. На 
цю виставку буде ' зібрано з усеї Роси усе що 
має віднои;ення до театра. Тут будуть ескізи 
декорацій, плани театрів,, зодяги. бутафорія, ме-
ханичні прилади, портрети драматургів, артистів, 
рідкі афіші, п'єси, автографи і т. далі. 

* Роспад трупи. В гор; Качареві Орл. губ. 
роспалась трупа д. Заглоби. Артисти опинились 
в дуже скрутному становищі, а сам антрепринер 
д. Заглоба, поступив в ілюзіон співать куплети, 
та танцювать. Ця принадна кар'єра антрепре-
нерова і спричинилася до роспаду трупи. 

* Трупа Д- А- Гайдамаки грає до посту 
в Самарі, а постом ДО 1 травня в Петербурзі в 
театрі „Пассаж", а з 1-го ж травня по 25 серп¬ 
ня в театрі „Зоологичного саду". 

* Трупа д. Собініна грає в Ростові-на-Дону 
в театрі Мошонкина, 

* Трупа Г. Г. Каганця. Трупа д. Каганця 
грає в Юзовці в новому зімньому театрі. Трупа 
має власний оркестр під орудою д. Гавриленка. 

* Трупа К Д. Дубінгна грає в посаді 
Ново-українці, на Херсонщині. Трупа користуєть¬ 
ся гарним успіхом. • 

* Товариство українських артистів під орудою 
А. Чуссяіби. rpa.e y городі Глухові на Чернигов-
щині. В трупі 15 душ артистів. 

* Трупа „Перше Харьківське З'єднане Ук¬ 
раїнське Товариство" грає в г. Сімферополі 
в залі „Метрополь". • 

* Стипендія імена М. В. Лисенка. Полтав¬ 
ське губернське земське зібрання призначило 
300 рублів на стипендію іменй М. В. Лисенка 
при Київській Імператорській музичній школі. Сти¬ 
пендія даватиметься тілько полтавцям право-
славнаго віроісповідання. 

* Кустарний з'їзд. 31 марта цього року в 
Петербурзі одкривається кустарний з'їзд. Під 
час з'їзду буде улаштована і яруга всеросійська 
кустарна виставка, експонати же котрі поділять¬ 
ся по губернях. 

* Музей при Українському Науковому То¬ 
варистві. В музеї при київському Українському 
Науковому т-ві є тепер коло 600 річей. Є кош¬ 
товні ризи, ікони, зберігається, між иншим, 
вбрання Т. Шевченка. Звертає на себе увагу 
величезна люлька, знайдена в могилі, коло села 
Богушівської1 слободи, золбтоношського повіту, на 
Полтавщині. 
• * Церковно-гНкільний музеи. При поділь¬ 
ській єпархіяльній шкільній раді з дозволу єпар-
хіяльного начальства одкривається церковно-
шкільний музей. 

* Видавництво „Криниця" у декабрі 1912 р. 
реорганізовалось у товариство на вірі. Пай 10 карб. 



Сумний випадок. 
В Ногайську, коли грала трупа д. Каганця, 

трапився сумний випадок. Був бенефіс артиста 
Савченка-Львовського. Йшла п'єса „Душогуби". 
В останній дії бенефіціант зомлів. Публіка кину¬ 
лась11 на сцену, почали шукати лікаря, бо „до¬ 
машніми" засобами не можна було привести ар¬ 
тиста до чуття, але лікаря це найшли не тільки 
в театрі, а й у всьому Ногайську. Пролежавши 
годин зо дві непритомним артист підвівся сам. 

Оттака то доля наших провінціальних пра-
цьовників мистецтва. Коли захворієш, то хоч 
умерай—лікарь хоч і дома, то служниця каже, 
що нема. Не моше ж бути, щоб у городі хоч і 
безповітовому та не було лікаря. 

Пашпорти артистів і псевдоніми. 
Як* відомо артисти дуже часто прибірають 

собі голосні сценнчні псевдоніми, які так з ними 
зливаються, що в громадських справах зовсім 
заміняють справжпє прпзвіще артистів. 

Ало ні адміністрація, ні почта цих псевдо¬ 
німів не визнають і не раз траплялося, що, 
напр., гроші, адресовані всім відомому псевдоні¬ 
мові, не моглп дійти по призначенцю. Все цо 
примусило артистів прохати адміністрацію, щоб 
вона вписувала в пашпортпі книжки й псевдо¬ 
німи артистів на тій підставі, що пашпортний 
закон вимагає зазначати імення особи, як звати 
батька, фамілію і призвіще. Декілька таких про¬ 
хань вже задоволено. 

Твори, надісланні до редакції 
В. Кіррік. МАЛЬОВАНІ КАЗКИ. (Видавництво нашим 

дітям). 1. Бідний Вовк (16 малюнків), 2. Цап та 
Барон (14 мал.), 3. Пан Коцький (16 мал.), 4. Ру¬ 
кавичка (13 мал.). Кожна книжечка по копійці. 

Гаврило Левченко. КНЯЗЬ ХОРІВ. Трагедія на 3 дії та 
4 одміни. Київ—1912 р. ціна 25 к. 

0. Синявський. ПРО ЩО СПІВАЮТЬ КОБЗАРІ. Видлвн. 
ім. Бориса ррінченка. Харьків—1912 р. ц. 10 коп. 

Леонид Глібов. БАЙКИ. (З малюнк. їв. Бурячка). Видав¬ 
ництво „Лан". Київ—1913 р. ц. 25 коп. 

В. Гауф. КАЗКИ. Кн. II (3 малюнк. їв. Бурячка). Пе¬ 
реклав О. Олесь. Видавництво „Лан". Київ— 
1913 р. ц. 25 коп. 

В. Винниченко. Книжка V. Видавництво „Дзвін". Київ— 
1913 р. ц. 1 руб. 

П. Сениця. Музичні Твори до слів О. Олеся: „ПОГАСЛО 
СОНЦЕ«, для баса ц. 40 к. „ДУША МОЯ ПУСТ¬ 
КА", для баса ц. 40 к. „МІСЯЦЬ ЗАКОХАНИЙ 
В НІЧ", для тенора, або сопрана ц. 40 к. „ПІСНЯ 
СЛІПИХ". Дует для баса та тенора ц. 60 к. 

ОПОВІСТКИ. 
УКРАЇНСЬКА КРАМНИЦЯ 

І. Золотаренко і Â. Авраменко 
КИЇВ, ПРОРІЗНА УЛ., № 26. 

Білизна чоловіча, жіноча і дитяча, постильна 
і столова білизна, Полотна лняні і бумажні 
кращих виробів російських та закордонних 
фабрик. Пончохи, Шкарпетки, Рукавички, 
Краватки, Запонки, Підтяжки, Ковдри зі-

мові і літні, Хустки і т. і. 
КРУЖЕВА і ШВЕЙЦАРСЬКІ ВИШИВКИ. 

Приймаються замовлення на ШИТТЯ та 
МІЧЕННЯ білизни і надплітання пончох. 

ЦІНИ БЕЗ ТОРГУ. 

! Автисти-Джвнтльмвни-Сповтсмени ! 
ЧОЛОВІЧИЙ КРАВЕЦЬ 

П. Ф. Беркут 
шиє елегантно, скоро і по помірко-

ванній ціні. 
Київ, В.-Підвальна, 11. 

Приймається передплата на ^ , - ^L , ч Э Г""* J L J T Z J L "W виходить з января 1913 p. 
ДЗВІН буде журналом демократичним і обстоюватиме інтереси робітничих верств 

- ^ B Â H 6УДЄ Вм°ДсТ И "р Иг,у ч^ с т и т а к и х співробітників: Г. Алексинский, X. Алчевська, Д Антонович, Ю Бачин-
Г д о н ц ^ в В3ХКр°ош^коОГПН>дУ;лоВ

УВМИЙк В- В и н н и ч е « « ° . U- Вороний, С. Гадячанин, І. Гилька Дніпрова Чайка, 

київ, Жилянська № 20, редакція журнала „Дзвін«. 
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ПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА 
БАГАТО - Ш'ЮСТРОБАН И Й Л1ТЕ РА-
ТУРНО-ІМИСТЕЦЬКИЙ місячник: сяйво 

маг на кеті задовольнити естетичні потреби;- нашого громадянства. 
пристосоване^ Д ^ ^ р е б українського. мистецтва і з орган українських . артисті 

виходитиме по такій програм*: 1) Від редакції, 2) Поетичні твори, 3) Твори з істор 
га теорії мистецтв*, 4) Твори з етнографії України, 5) 3 життя діячів ми 
стецтва, 6) Театр та музика,,7) Огляд письменства та мистецтва, 8) Хроніко 
9) Усячина, 10) Дописи, 11) Твори надісланні до редакції, 12) Оповістки, 

заручилось співробітництвом: 
X Алчевської, М-. Віляшевського, І. Бурячка, В. Винниченкс 
М. Вороного, М. Гехтера, Дніпрової-ЧаПкщ С. ффмова 
М. Жука, І. Кавалсрідзє, В. Копиря, Г. Коваленка, М. Ко 
цюбшськово, В. ЕричевсьШо, О. Капиця, О. Левицькогс 
Д-ра а Людкевича, Е. Мамонтова, В. О'Коннбр-ВШнсьхії 
а Олеся, О. Пчілки, М. Рильського, 6'., Русової, І. Северинс 
Я. Стиш,, А. Середи, Є. Сфдюка, Ю. Сірого, А. Сластіонс 
М. Отарт мі', Я. Степового.- К. Ствценко 
І.Стг-тетщ, О. Судолюрм, О. Теремця, С. ТоОілевач, І. Трушс 
М. Фюянсмсого, 7. Франка. С. Черкайепка, 11. Чулого, Г. Чуп 

. рИнкіі, Ж Шщюцпкого, Д. Яворнинького. Л. Японської та йти 
міститиме ескізи прбєктів українських будівель, меблрз, зодягу, орнаменту, репрс 

міститиме фотографи з артистів у ролях і сцени з п'вс. 
Друкуватиме ноти народних пісень і сучасних композіторів. 


