лютий

Число 2.

Т. Г. Шевченко, яко великий мистець слова.
26 цього лютого по всій Україні прод¬
звенить великий духовний дзвін. В серцях
міліонного люду засіяє рочисте свято. Пройде
сто літ з того часу, коли рідна земля поба¬
чила вперше свого найкращого сина Т. Г.
Шевченка. 25 лютого день сотих роковин
його нарождения.
В цей день, піднесені вищим настроєм,
вознесуть Шевченкові найгучніпіу хвалу...
Прославлять його, яко громадянина, живо¬
писця і поета. І в сей же день, крізь хмару
світлих настроїв, мусить пробитись не одна з
сумних дум. Перша з них, що для слави
свого генія і для зрозуміння його нами зроб¬
лено ще дуже небагато.
Знаємо, що винні не тільки ми, розумі¬
ємо, що і в инших народів культ національ¬
них геніїв ще не має, на жаль, всенароднього значіння... І з сумом схиляючи чоло перед
великим громадянином і митцем, складаємо
пе
Ред ним і свою крихту належного дару:
наищірішу любов і найглибшу повагу. їх же
проявом хай будуть ці рядки, присьвячені
творчості нашого вчителя і зорі прийдешних
поколінь українського народу.
Слава і роля Шевченка вельми значні
а широкі. Але чим пояснити його особливу
привабність і популярність?
Він є насамперед видатний громадянин,
Що свої переконання зміцнив і окрасив самоі вп 0Ю: АЄСЯТИ Р ічн им засланням. І для слави
^пливу, ць ого> 8 д а е т ь с Я ) б у л 0 _ б у ж е досить.
ЗНавМ0 що
Родів34НЄ
* громадські діячі у всіх на¬
повни м з а хКв°аІ>ИСТУЮТЬСЯ таким посмертним,
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ту, поважанням, як це бачимо
відносно Шевченка.
ниці m ЄД меФ°ДіЯнцДв. товаришів по вьязя
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яадзвич в * ^ а я ю в а в н я Шевченка надало йому
митців
? в а п * 0 Н а л ъ н У пошану. Ми знаємо
У
стом і
^Р1111*» ЩО переходить його хи> і одначе ніхто з них не виклика в ду- й Т **!?**' я к в і н - н а ш національний
генш. в самій вдачі пластичних мистецтв,

що вимагають безпосередного спізнання з орігіналом, і мовчазливість їх—підтинають змогу
довіпоі глибокої вразливості публічности. І
не за малювання опанував Шевченко наші
душі, хоч як багато не утворив він на полі
цього мистецтва.
Чари Шевченка в тому, що він був ве¬
ликим митцем слова, бо ніяке мистецтво так¬
не впливає на людину, як прекрасне худож¬
нє слово.
„Кобзарь" є таке чародійне слово, є дже¬
рело вогню, раю, неземної насолоди,—і за те
він буде вічним, і серця людей в його чарах
будуть горіти до віку. І це тільки через те,
що „Кобзарь" є велике, мистецьке слово, а
сам поет—його творець, цілком свідомий.
В чому ж вага того чародійного слова*..
На нього, як на надзвичайну річ, що¬
разу вказує сам поет.
.$
Ну, щоб, здавалося, слова?!
Слова та голос—більш нічого!
А серце бьеться, ожива,
Як їх почує. Знать, од Бога
І голос той, і ті слова
Ідуть між люде. (Кобз. 1908 р. 394 ст.)
або:
Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово"... (Иодражаше XI
псалму, ст. 552).
Слово-чари; слово-перша національна
варта.
Не вже всяке? Адже ми знаємо пись¬
менників, і талановитих, слова яких не мають
такого неодбойного впливу... Вони просто приRMHi, але не перевертають всієї душі, не при¬
мушують тремтіти серце, не палють його
вогнем, і в ньому не держуть цілих поколінь,
як у коханому полоні. В чому ж те особливеШевченкове слово? І чим взагалі мусить бу¬
ти слово для свого велетенського на нас
впливу?
Щоб одповісти, треба -згадати, чим є
взагалі слово? Слово-знак нашої душі. Воно
здійма почуття виклика образи і керує во¬
лею. Але щоб цього досягти, треба вмітп за¬
чепити душевні струни. Щоб воля рушила,

Що слово мусить бути таким, це прек¬
расно розумів і Шевченко. Його і д е а л Неначе срібло куте, бите
І семикрати перелите
ОгнеТв горнилі,-словеса... (ст. 553)

мало образів,—треба торкнути почуття. А для
цього треба влучити в найдорожче для тебе;
показати загибель його, змогу ожити; треба
вдарити на самолюбство, або на вищі громад¬
ські зламані обовязки. І коли прольеться те¬
чія почуття з приводу поданих образів, тоді
людина ладна до діла. І чим більше пори¬
наєш у море слов&лочуття, тим більше охоплюесся його стіхіею, і з неї уже не вийдеш
ніколи. Чим вічніш почуття,—ширше ідеали.
Але для такого впливу треба особливого слова>—щоб воно горіло тим почуттям, щоб було
пронизано ним до останньої цяти. Коли це в
тоді воно є високоліричним, і впливу його нема
краю.

Йому треба, щоб
„слова його лились, текли
І в серце падали глибоко,
І ніби тим огнем пекли
Холодні душі. (Пророк-409).
От через що він просить:
Ридаю,
Молю, ридаючи, пошли,
Подай душі убогій силу,
Щоб огненно заговорила,
Щоб слово пламенем взялось,
Щоб людям серце ростопило
І на Украйну понеслось,
І на Україні святилось
Те слово—Божеє ладило
Кадило істини. Аминь.
(Неофіти—ст. 530).
Але для впливу —мало одного вогню,
треба всього, що може зрушити душу, що
не дасть людині валятись гнилою колодою.
Треба, щоб слово вражало болем, раною по¬
чуття... І через те сам поет обіцяв:
Змережаю
Кровью та сльозами
Моє горе... (ст. 491).
І пД „кров та сльози" мусять затопити—
і саме слово.
Але для поетичного слова і цього мало,
і мистець знов просить:
Пошли,
Пошли мені святее слово,
Святої правди голос новий,
І слово розумом святим
І оживи і просвіти. (Неофіти ст. 580)
або—
Скажи, що правда оживе,
Натхне, накличе, нажене
Не ветхее, не древле слово
Ро8тліннеб, а слово нове
Між людьми криком пронесе.
(Осії гл. XTV, с т . 585).
Його ідеал—„Господнє слово«, „голосне
й правдиве" (до Основ, ст. 48).
Тільки оздобивши слово такими і подіб¬
ними ознаками, поет може сподіватися, що
Мої мережані сльозами

І долетять коли-небудь
На Україну, і падуть,
Неначе роси, над землею,
На щире серце молодев,
Сльозами тихо упадуть,
І покивав головою,
І буде плакати зо мною... (ст 493).
Зна Шевченко і другі вимоги для мис¬
тецького слова. Він тішиться, що
Олово
З уст апостола святого
Драгам елеем потекло. (Неофіти,
ст. 683).
або, що
Прорветься слово, як вода (Подражаніе Ісаії, гл. XXXV, ст. 555).
Але очевидно з дальших прикладів, що
ці нові риси слова однотонні з ранішими: бурхливостю і лагідностю впливу.
Головні ж прикмети його слова—сльо¬
зи, кров і вогонь,—всі елементи найпевнішоfо впливу.
Ними владають рідкі митці—за те їх
власник є пан невмирущости. Таким же став
і геній нашого слова.
Хто читав пильно „Кобзаря«, той не мо¬
же; не згодитиоь, що згадані пекучі прикмети
слова переливаються в ньому,
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Шевченко несе в нашу душу сльози,
кров і вогонь. Але во імя чого? Як би не був
щірий та обдарований лірік, одначе предмет
його суму може бути незначним, навіть
СМІШНИМ...

З цього боку Шевченко не марно вима¬
гав од слова розуму... Нас можуть вражати
тільки розумний плач та гнів, а не сум че¬
рев брак модних краваток, не
„Параша радость наша,
Султан, паркет, шпори" (Гайдам.
ст. 62).
А що найбільш виклика наше горе, як
не страждання, що незаслужені..? А чіє незаслужене горе може більш нас краяти, як
не горе громадське: класів, націй, всього
св)іту?
Таке власне горе і малює в своїх тво¬
рах Шевченко. Проходять і шматують нашу
душу „Катерини", „Наймички", „Відьми",
проходить з своїми безкраїми муками сам
поет, і його нація—народ, і другі народи...
Чуєш розлиті в „Кобзарі" сльози-вогонь, крівавий плач, бурхливий гнів,—і сам
обертаєшся в бурхливу стіхію, і від того роз¬
чуленого, розворушеного настрою не визво¬
ляєшся до віку. Та й на віщо? Без тих не-

реживань світ обернувсь би в„холодт_дуцп«..
І з покорою ми несемо дорогий тягар альтру-?
істинного суму, гніву, одчаю...
Але й цей тягар великий поет робить
для нас легким. Його слово—не тільки чор¬
ний прапор туги... Воно кольорове! В ньому
сяють проміння щастя, віри, надії... Поету
тяжко, але він повен надії, він жде, щоб
прийшов „апостол правди і науки"; вірить,
що прийде час, і оживе земля, встане сонце,
бо з старого дерева ростуть зелені парости.
Він уже баче, що
, Сонце йде
І за собою день веде (ст. 604).
І бадьорі, гарячі, переконані його слова
барвистою веселкою займаються над руїнами
землі, над темними руїнами нашого серця, і
обливають його теплом раю.
Такий розмаїтий вплив робить на нас
творчість Т. Шевченка, і знаючи пружини її,
ми розуміємо, що й не може не робити.
В ній зібрано найголовні прикмети ви¬
сокого і глибокого лірізму, і через те слово
його—дійсно мистецьке. Дякуючи величезній
ліричній кебеті, поет ставить часом на дру¬
гий план самі образи, і все ж таки вражіння
одержується як од живо й дрібно намальова¬
ного образу.
Звісно, це особливо зроста тоді, коли
поет сполучає лірізм з епізмом: тоді вражін¬
ня бува колосальне. Це завважається, напри¬
клад, в „Гайдамаках", „Катерині" і др.
Так слово-діло митця справдило вірність
його ^еорії—слова.
От через що поет міг сказати про себе,
що він возвеличив на диво
І розум наш, і наш язик, (ст. 653).
Що він дав нам дійсне слово... Але возве¬
личити „наш розум і наш язик"—можна тіль¬
ки обертаючись до нас рідним словом; з цього
виника головна формальна прикмета мистець¬
кого слова,—його національність. Тільки націопальне слово може досягти бажаного впли¬
ву,—бо воно ввязано з всією душею і поета

і слухача; бо при. голосі, рідйої мови, зпоєної
з усим нашим життям, прокидаються всі найтонкіші пориви нашого духу—по закону, так
званої, ассоціації. Рідне" слово є мова почут¬
тя, чуже—мова розуму, і через те остання
завжди блідніша..
Потребу національного слова прекрасно
зрозумів Шевченко ітеоретично. і. практично,
коли став писати великоруською мовою, після
ради не писати „мертвими словами" (Гайда¬
маки, ст. 62). Великоруські твори його вий¬
шли далеко гірші, головно через •чужу мову,
—власне вона й стала для нього „мертвими
словами", „теплим кожухом", та не. на нього
шитим. (Ibid.). Умовою слави Шевченка і
впливу на нас могло бути лише,слово—на¬
ціональне по формі, натхненно-щире по тону.
В характері того слова, все значіння
Шевченка. Він торкнув найцінніші струни
душі людини: любов до людей і" до правди.
В своєму житті він дав зразок - прекрасних
гідностей людини, і в своїх творах все життя
кликав людей до них. В своїх творах він ви¬
лив прекрасні, вічні пориви людини, зумів
зробити їх великими і принадними, а зло
ненавидним. Багато. намучившись сам, він
зумів проголосити вище завдання людини
прощення, і через те: зробив свої твори, свої
слова джерелом вічної насолоди. Насолоди
для всіх, хто любить, вірить і хоче піднести
людину.
А хто був таким поетом, хто промовляв
таке слово, той невмирущий до віку:
Жива
Душа поетова святая,
Жива в святих своїх речах;
І ми, читая, оживаєм... (ст. 503).
Таким поетом являється і Шевченко.
І перед таким великим поетом народи
на віки мусять схилити чоло..
Бо хіба можна інакше ставитись до то
• го, через кого ми маємо найдорожче в житті
- с а м е життя, благородне життя; через кпгп
рез кого
„ми, читая, оживаем"?

Новий леміш до старого плуга.
Коли-б я говорив всімн голосами божеськими й людськими, та не
мав би любови в серці, то був би я мідь дзвеняча я кімвал бряцающий.

Посла/те an. Павла.

Сто років минуло 8 того часу, як в убогій
хатищ убогого крепака знайшлось немовлятко.
Не стішила поява його ні батьків, ні ро¬
дини. І мати, сповиваючи дитину, співала...

„свого нудьгу переливала в свою дитину".
Не відав ніхто тут жадного пречуття прий¬
дешньої слави убогої дитини... а дитині су¬
дилося стати учителем України.

П'ятьдесят три роки минуло з того часу,
як спустили у землю ясеневу труну нашого
незабутнього поета, і кожен рік від 25 лютот
го починаються по всій Україні Шевченкові
свята. Кожен рік, чи то прилюдно, чи в гли¬
бині серця людського, одбувається це велике
свято співця любови, співця братерства, ттравдп і добра.
В світі нема нічого цілком обмеженого;
і настане, може, час, коли Україна дасть пое¬
та ще вищого за Шевченка, але і тоді його"
свято лишиться нашим національним святом;
він зостанеться на завжди нашим національ¬
ним прапором, коло якого гуртуватимуться всі
нащадки наші.
Через" що-ж сталося це? Що приніс Шев¬
ченко нового людям?
; Шевченко росказав, нам про нелюдський
жах кріпацького життя. :Але не перший зняв
він про де мову: ще до нього великий росій¬
ський поет Пушкин в свойому відомому вір¬
ші „Деревня" писав—

Жуковский звертався теж до життя
„Усталаго селянина", який „медлительной
стопою задумчиво йдеть въ шалашъ убогій
свой". Писали про життя народа і наші ук¬
раїнські письменники і Квітка-Основ'яненко,
і Гребінка,. і Котляревський і другі,—але
тільки Шевченко виніс в літературу всю бе¬
зодню горяни неправди людського під'ярем¬
ного життя. . . . .
Чи-ж не до тіх творців .іділій написав
:
він свого пекучого вірша:
" 1
Коли-б ви знали, паничі, .
Де .люде-плачуть уночі, '.'...
То ви-б іділій не творили
І марне-б Бога не хвалили,
На наші сльози.сміючись..
Писав Шевченко про волю і. правду; він
волав до них, він ііревбачав їх панування на
землі. Але й це був не новий мотів: писали
про волю і правду й до ньрго>: Пушкин ще
в 20-х роках написав:— •;
• '

Так'думка й тут жахом змертвіле
сердце крае:
Серед ланів роскош, серед барви¬
стих лук
Црихилець до людей окривджених
вбачає,
. Темноту дику скрізь, ганебу, гвалт
од мук.
Не важучи на плач знебулого на¬
рода,
Не чуючи, як стогне він що-мить,
На лихо створена панів лиха порода
Лозою й канчуком своїх рабів тав*
рить,
Рабуючи у віх добро і пращо й волю.
Над плугом не своїм похнюпивши
чоло,
Під батогом ратай блідий іде по
полю...
Сваволлям панство тут його на пса
звело *)
Правда, той самий Пушкин писав і „кре¬
стьянина", який „торжествуя на дровняхъ, обновляетъ путь" и про „диву", яка цілісеньку
ніч „прядетъ въ избушки", а все таки „распйваеть".

Ой, ч и й побачу я'мій." люд не під.яремним
І рабство знищене, правицею Царя,
І чи розвіється над краєм нашим

*) Переклад М. П. Старицького,

'•••'.."

темним

І волі й розуму сподівана зоря. *)
Шевченко приніс в своїй поезії гарячу
любов до України; він став її співцем,—але
писали про Вкраїну і до .нього. В своєму ві¬
домому вірші „Моя коханка",—Гребінка ви¬
являє теж чуле почуття до України.
...Я всім повідаю, що тая дівчина,
Що тая вродлива—моя Україна,
її я кохаю; для неї я грів
І душу таємну і лагідний спів.
Неначе німої скорботи зітхання
Немов тії неньки над дітьми ри_
дання,
Так в душу глибоко запали мені
Родини Вкраїни журливі пісні.
Та, десь, не дуже глибоко запали ті пісні
в сердце поета, бо почавши з української лі¬
тератури, він швидко звернув в російську і
забув „тії неньки над дітьми ридання«
Через те і слова його були не ті То
були слова лише „прихильців до ^ ^ __а
<*) Переклад М. Старицького.

це були сама мука, сама кров, самі сльози
людські. Мотіви поезії Шевченка були не нові,
але слово його було нове: він не зітхав над
злигоднями края, він скликав до боротьби за
нове життя. Народові потрібен був проводарь,—
і ним став Шевченко: він виковав новий леміш
до старого плуга і посіяв на рідному перелозі
не мрії, не міркування свої, а щирі сльози
свої, і вони проросли і опанували душами
людей. Скрізь і передо всім бачив Шевченко
горе людське, через те й поезія його така
близька, така рідна всім окраденим на землі.
Вплив поезії Шевченка і на людність і
на літератуту українську був надзвичайний,
—річ відома.
Один з наступців Шевченка, поет 80-х
років пише, по виході пражського видання
„Кобзаря",—
Читаю знов святі глаголи
Великомученика я
Й такою тугою ніколи
Ще не пеклась душа моя!

ра: теплом серця—любовою, вроджується ре¬
альний рух, який можна зважити, зміряти,
числами злічити.
Таким джерелом енергії, таким сонцем
нашої землі став Шевченко.
Сила творчости його в глибокій лю¬
бови, в його мученичеськім житті. Боліючи
душею за всіх окривджених і пригнічених,
він любив найтяжче свій нарід, свою Украї¬
ну убогу, любив її не романтичною любовою,
любив її обдерту, окривджену, забуту; любив,
як любить мати свої діти, всім сердцем і
кожною краплею крові своєї, тим то й любов
Шевченка до Вкраїни така болюча й палка.
Все життя—одна мука, і жодної егоїстичної
думки про себе.

Немов образа та крівава,
Мене у пазурях трима,
У ній і кривда і неслава
И срамотня пляма від ярма! *)
Так мотіви ПІевченкової поезії були не
нові, але в його поезії вони задзвеніли так
голосно і владно, як не дзвеніли ще ніколи.
Коли сам поет не тільки думкою й ро¬
зумом признає відому ідею, але й всім серцем переживає те, про що пише, тоді твір
його запалює й других.
™* ЯКЄ " Ж ПОї У тт я Дає нам можливість пелюб™иТЕ п °чуття других людей?-Почуття

Мені однаково, чи буде
Той син молитися, чи ні,
Та не однаково мені,
Як Україну злиї люде
Присплять лукаві і в огні,
її окраденую збудять.
Ох! не однаково мені!
Це вже височина—вища Гималаїв.
І коли віра без діл мертва єсть, то та¬
кож мертве і слово без діла, бо тільки та
любов, яка примушує людину не тільки ро¬
зумом визнавати відому ідею, а переймає і
всю істоту людини, примушуючи її і душу
свою погубити за неї,—тільки така любов дає
невмирущий вогонь словам.
Од Сократа і доси не уривається довга
низка мучеників ідеї, але багато з них зходять німими з цього світу, забираючи з со¬
бою всі скарби своєї душі. В особі Шевчен¬
ка натура сполучила душу мученика ідеї з
талантом першорядного поета,—через те і
слова його горять вогнем Прометея. Шевчен¬
ко не тільки вірував, він визнавав свою віру
і за визнання її заплатив довгими роками
мученичеського життя. І коли такий поет,
який сам гинув в снігах на чужині, каже
нам: „не вмірае душа наша, не вмірае воля,
і неситий не виоре на дні моря поля", ми

жрр^? 0 Л ^" 6 Я Г0В0 Рив всіми голосами бов серд ™ И л г о д с ь к и м и , та не мав би любови
бряиаю^Х б Г б и я м і д ь Дзвеняща і кімвал

Що силТїг •тгіАпостол Павел гаразд розумів,
T\Lt УВ дс іаевї т і л ь к и любов.
сонадГ2е^
^ергії на землгі-тепло
тепла,^де л 2 т®цло Ще дужче за соящне
но--дуаде•й?^™:людського серця; вог

B p o w e ^ p y ^ ^ i теплом'сердця
м &. цр не літературна метафо¬

•) Поезії м. П. Старицького.

Мені однаково, чи буду
Я жить в Україні, чи ні,
Чи хто згадає, чи забудуть
Мене в снігах на чужині
Однаковісенько мені.

віримо в силу людського духа, яку подолати
не зможе ніщо!!
Учителем України став Шевченко, учи¬
телем правди і добра. Не тільки українцеві,
а й кожному з „труждающихся й обремененних" несе він тепло свого сердця.
І не для слави, не для краси творить
поет, він пише тільки для того, щоб змягчити сердця людські і навчити їх „обнімати
найменчого брата".
„Ридаю, благає він,
Молю, ридаючи:
Пошли, подай душі убогій силу,
Щоб огненно заговорило,
Щоб слово пламенем взялось
І людям сердце розтопило
І на Вкраїну понеслось
Те слово, Божее кадило,
Кадило істіни.
Мій Боже милий!
Даруй словам святую силу
Людськее сердце пробивать,
Щоб милость душу осінила,
Щоб навчились путями добрими
ходить
І брата милувать".
І не тільки доти, доки житиме „хоч
один співець", не тільки доти, доки битиметь¬
ся хоч одно українське сердце,—а доки бу¬
дуть на світі горе і сльози людські,—доти
житиме поезія Шевченка.
Вчуто молитву поета. В високій могилі
за Канівом спить його мертве сердце, а про¬
міння його тепла проймають всю Україну;
його слова зайнялись полум'ям і понеслися
димом з Божого кадила, кадила істіни. Вони
збуджують,^згромаджують і єднають нас. Че¬
рез те Шевченкови дні стали днями нашого
національного свята.

В холодні присмерки життя нашого, та¬
кого безпорадного і важкого, сходимося ми
що-року до сердця нашого поета, сходимось
вчитися в нього любити, вірити, сподіватись,
терпіти і жити для прийдешнього. Знеможений, знебулий, одходячи з світу цього, він
журився не тим, що вривається нитка його
життя, а тим, що станеться з Україною і,
серцем боліючи за її талан, він писав нам,
ще ненарожденним землякам своїм, свої вог¬
ненні послання. Остатні свої думки він при¬
свячував їй, тільки їй одній.
Прощай земле, прощай світе,
Неприязний краю!
Свою муку, свою люту
В хмарі заховаю.
А ти, моя Україно,
Безталанна вдово!
Я до тебе літатиму
З хмари на розмову,
На розмову тиху, сумну,
На раду з тобою.
І сталось по слову поета: що-року зліта
він до нас на розмову тиху, сумну, на пора¬
ду з нами. Він живе серед нас і житиме до
віку. Мов той вогненний стовп, що вказував
ізраїльтянам шлях через темну пустелю, так
летить перед нами палаюче серце поета і ос¬
вітлює нам правдиві шляхи.
Ми йдемо вночі, навколо зловістний мо¬
рок... над нами захисту нема. Але дарма! Хай
грає вітер, хай свище буря,—святого вогню
поетового серця не згасить ніщо.

„ І НЕБО НЕВМИТЕі"
Для чоловічого хору 8 проводом фортепіано.
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Шевченко—художник.
Шевченка рідко розглядають яко худож¬
ника. Шляхетність його вірша і натхнена
думка зробила йому славу поета,, а.не арти¬
ста. Самий же напів космополітичний харак¬
тер його картин та однотонність його сепій
й гравюр зменьшуготь принадність й без того
мало відомих картин поета. Шевченка-ху¬
дожника найменьше знають на Україні. Своє
життя він проводив далеко від рідного краю
і творив свої картини, маючи на плечах тя¬
гар шкільної науки та потребу у шматкові
хліба, котрий йому давала професія—худож. ника.
Про те, все ж таки важко уявити собі
XIX в. української штуки без Шевченка. Мо¬
же бути, що без його ми не мали б картин
з українського життя, якими обдарували нас
російські малярі після Шевченка, а може
би без Шевченка не прийшов був стихийний
розвиток сучасної нашої штуки.
Шевченко прийшов на світ, коли героїч¬
на- пора української - самостійности заверши¬
лася- була кріпацькою неволею. Пройшло з
пів віка, як зруйновано Січ і гетьманське
урядований; всюди була неволя. Сам Шев¬
ченко був сином кріпака.
•
Хлопчиком він почув в собі незвичайну
охоту до малювання. Він рисував вуглем чо¬
ловічків на стінах і покривав ними поля сво¬
їх школярських книжок. В дитинстві він ді¬
став і перші малярські знання—побував у
декількох сільських малярів, що писали на¬
скоро накидані образи св Микити, Миколая,
ьогородиці, усяких мучеників і святих. Юна¬
ком вже віддав його пан в науку до Лямпі
в Варшаві й до Ширяева в Петербурзі. Там
ИОМ
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учителів, (окрім Лямпі), Шевченко переймав
у Брюллова всі способи його письма, почавши
від рисунка й КОМПОЗИЦІЇ й кінчаючи кольо¬
рами та італьянізованими тилами. Де-хто з

мало знаемих з Шевченком нічим не відріжнить багатьох його творів від Брюллова—так
щиро переймався він його манерою. Імя Карла Великого—так називали Брюллова в Ака¬
демії—не дурно не сходило у Шевченка з
уст! Брюллов доручав йому виконувати власні
картини (Распятіє), і Шевченко мав собі це
за велику честь.
Найбільше у спів Шевченко в Академії
в штуці портретній. За неї діставав нагороди,
мав значні доходи з ріжних замовлень збоку,
та взагалі славу доброго портретника. І тре¬
ба сказати, що портрети Шевченка оправду¬
ють його ранню популярність, тільки манера
його письма—була все ж таки наслідуванням
Брюллову; портрет Кн. Кейкуатової, п. Маєвської, Закревських, Соколовського, Катериничів, Бажанових, кн. Рєпніної—так близькі до
Брюллова, що їх майже не відріжнити. Зовсім
виділяється з цеї категорії один лиш порт¬
рет кн. Рєпніна — близший по тонам до
картин Боровиковського, але той портрет
Шевченко списував з готового вже старого
портрета князя. Портрети Шевченка місти¬
лися і в ілюстрованих виданнях, як от „портретъ двенадцати полководцевъ" Полевого, що
присвячені були (в 1845 р.) цареві. Там поет
в передмові був титулований яко відомий ху¬
дожник.
Портрети Шевченко писав широко й про¬
сто, ..штучно обробляв лице й дуже старанно
передавав красу жіночих уборів, не вдаючись
одначе в подробиці дрібних складок. Фарби
клав дрібними масточками гладенько накла¬
дав густі, а лиш д£я рельєфу мускулів або
складок одежі накладав грубілі лінії й його
бліді лиця наче дають якийсь відблиск. Між
світом і тінню панує контраст; глибоким, тем¬
ним фарбам протипоставлені червоні плями.
Так на олійних портретах, в акЕарелях, і в
сепіях, яких у його найбільше.
Поруч з портретами Шевченко в тих
самих прикметах своєї штуки виконував ро¬
боти на всякі теми жанрові, та писав пейза¬
жи. В жанрах він при всій Брюлловській си¬
стемі писання й вибора тем виявив себе не
аби яким реалистом, і то була перша спро¬
ба порвати з школою. В пору Шевченка сце-

йи з народвього житя уважалися предметом,
недостойним штуки. Один лиш Венеціанов
лишив був помпезні французькі й класичні
мотиви та захопився ірландцями. Шевченко,
коли почув у собі призвання будити Украї¬
ну, пішов тим самим шляхом. Правда, що
його персонажи були подібні, як і в академичних роботах, на перебраних греків, рим¬
лян чи італьянів, але, коли він поїхав на Ук¬
раїну й побачив не Петербурську природу, а
справжнє оточення українского життя, то
став ближчим до натури.
На Україні Шевченко побував до зас¬
лання два рази, й обидва рази можна бачити,
як відживав його талан в обстанові рідного
оточення, й як загрівалася його душа кохан¬
ням до дійсного життя. Україна, не див¬
лячись на занепад, ще змогла дати Іїїевченкови досить сили й поетичного натхнення;
вона ж стала й блискучим полем його ху¬
дожніх образів, і який би не був погляд на
вартість цих його утворів,—все-таки в свою
пору вони викликали замилування і для по¬

слідуючого часу вдохнули атмосферу енту¬
зіазму до українських сюжетів.
На Україні Шевченко був маляром рід¬
ної історш", сільського українського житя й
почасти своїх поетичних образів. В історічних сюжетах, викликаних минулою славою
України, Шевченко виявив, як і в поезиях,
дух історичного романтизму, що зайшов сю¬
ди з Дюсельдорфу; істория відкривала йому
видовище широкого життя і підіймала патри¬
отизм, вимагала від його захоплюючих імп¬
ровізацій, поучаючих для публики. Так клясичні тіни, що їх Шевченко завжди бачив
перед собою в Академії („Едіп в Атенах",
„Германік", „Танцюючий Фавн", „Перебійники"), зникали, й він змальовував „Дари Богданови Хмельницькому в Чигирині", „Гамалію", „Головатого", „Гайдамаку Галайду",
„Хмельницького перед Ханом", „Мазепу" і
багато історичних місцевостей та памяток:
як от: „у Суботові", „Руїни Богданові", „Дім
Мазепи в Батурині",—Андруші, Переяславсь¬
кі церкви, Почаївську Лавру, Вербку й Се-

кунь (де поховані кн. Курбський і Келемет),
Київ, багато усяких давніх будинків, хрестів,
усякої старовини (№№ Чернигівського музею
В. ТарН0ВСЬК0Г0 144, 150, 169, 160, 164, 178,
179)...

Рисункі свої, роблені здебільшого аква¬
релями (олійна серед перечислених одна лиш
картина: „Гамалія«, видана в „Искустві" за
1911 р.) Шевченко задумав зробити приступ¬
ними громадянству при допомозі гравюри, і
наслідком цього було видання „Живописної
України", що вийшла через заслання Шев¬
ченка тільки одним зшитком, хоча малася
видаватись й далі, бо Шевченко готував вже
до неї види Чигирина й Батурина, Покровської Січової церкви, сцену з Підковою у
Львові, Палія на Сибіру, Полуботок в Петер¬
бурзі й т. д. На вибір історичних сюжетів
впливала „Історія Русов«, а на композицию
Брюллов. В своїх картинах, одначе, Шевченко

уважав за потрібне дбати про обстанову й
історичну правду. Псевдо-класічних елемен¬
тів тут у його мало; нема ні тих улюблених
академичних позіций античного перебійника,
ні погордливого відношення до неклясичного
сюжету. Одначе, є вся урочиста обстанова
псевдокласичної штуки,—пози, настрій. Послів
в „Дарах Хмельницькому" Шевченко застав¬
ляє очикувати гетьмана, тоді коли можна бу¬
ло підкреслити момент зустрічі з Хмельниць¬
ким; у Шевченка посли сидять нерухомо за
столом, дожидаючись, коли їх поведуть до
гетьмана; через двері видко рух народу, і це
вже подробиця романтизму. Гарне освітленя
цеї й инших картин, залятий сонцем отвір
гірниці послів, витриманий у приємному кон¬
трасті до сірої хати посольської,—це ознака
якихсь власних міркувань Шевченка над
світом і тінями, що відбувалися в напрямку
голанської штуки—але постаті, лиця й пози

зосталися типові Брюловські, особливо фіґура турка в „Дарах" і персонажі инших кар¬
тин. Вони носять невитравний відбиток Брголовської школи.
Чи, може, одначе, навіть найорігшальніший з художників не почути на собі подиху
свого часу? Кажуть критики, що Брюловського духу Шевченко позбувся на засланню без
всякого сліду, але цілий ряд мітольоґичних
(русалки) й історичних картин та портретів,
писанних після заслання, розбивають це тверд¬
ження; от же з фактом школи мусимо у Шев¬
ченка рахуватися як з чимсь необхідним.
Прикметами його мальовань були: манерність,
широкі драпіровки, ніби з фарфору виточені
лиця, округлі контури тіла. Цю манеру зди¬
баємо завше в побутових картинах Шевчен¬
ка; не змінилася вона і в пейзажах.
Побутовий жанр Шевченка вертівся на
темах модної на той час Туреччини, котра

виходила у його цілком фантастичного, де¬
котрих мотивах власної поезиї („Катерина")
сільських сценах („Судня рада«, „В ярмарок"),
народних оповіданнях (Казка про смерть). Тут
маємо дівчат з відрами, косаря, бандуриста,
діда в пасіці, сватів, чумаків серед могил,
музик, жебраків. Всюди тут Шевченко був
першим оповідачем народнього життя, не див¬
лячись на нудність, неприродність, закиданність, аллегоричність своєї штуки. Особливо
кидаються у вічі лиця його жінок: всі вони
мають випукле чоло, однаковий профіль, один
і той вилом губ, що переходить у якусь не¬
природну усмішку (дві дівчини, свати Лукерія, Вірсавія...). Разом з тим неодмінною прик¬
метою всіх жанрів Шевченка, як побутових,
так історичних, є пейзаж.
Пейзажі його не в комбинацией) окремих
гарних краєвидів, як в псевдо-класичному
пейзажі, і не є це також рабська колін ко»-

ного листочка або деревця, як-у- пізніших ре¬
алістів; Шевченко малював природу трохи ро¬
мантичну, відшукуючи в українських моги¬
лах та степах таємничі загадки, через те віє
від них якоюсь зворушливою мелянхоліею,
якою віє від наших народних пісень. Ха¬
рактерною і неодмінною ознакою його пейза¬
жів є те, що їх завше оживлено фігурами
людей, тварин, камянюс баб, будівлями. Ча¬
сом це прямо жанрова картина, як напр. Пе¬
реяславська Покровська церква (ранку: баба
відчиняє ляду коло вікна, йдуть євреї, сви¬
ня переходить через калюжу): не дурно пиеав до кн. Рєпніної, що дивиться на одухо¬
творену й неодухотворену природу як на
один найсуцільніщий малюнок (1848 р. 28 лю¬
того). „Недостача людини, котра б оживила
картину, писав він в инпіому місці, непри¬
ємно впливає на мене: все одно що прекрасйий пейзаж без людської постаті". (Повісті І,
Ці). Особливо любив Шевченко Дніпро та мо¬
гили—„темні споминки німі минулої слави
народньої, і слави і неслави" (Ibid. І,210). Дуіке часто здибаються також в його пейзаж¬
них, роботах хвилясті горби, Рюйсдалівські
болота, старанно виписані сухі дерева, пень¬
ки й листя лопухів, про котрі оповідають і
його повісті. Тільки все це виписувалося не
оліями, а акварелями та оливцем.
Зовсім инший пейзаж дає Шевченко на
засланню; там він не мав часу замислювати•ея над якими небудь правилами школи—
треба було використовувати кожну нагоду,

воли можна було тихо сховатися від далеко¬
зорого ока фельдфебеля й щось змалювати.
Там він був далеко й від сторонніх впливів;
там же, на лоні природи, йому довелося ви¬
конувати офіціяльні малярські роботи—спи¬
сувати беріги Аральського моря без жадних
прикрас, а так- які вони є; череа те в нево¬

лі- вироблявся з Шевченка реаліст, і то вид¬
ко найліпше не в пейзажах, а в жанрових
сценах з салдацького або східнього азийського життя, які писав він, крадучись від на¬
чальства, онімілою від рушниці, витруженою
рукою. На засланню у Шевченка зявляються
нові погляди на штуку; він кидає • попередні
свої стремління до кольоричности сцен, унаслідувані від Брюллова, и переходе до однотонових малюнків сепією або оливцем, дбаю¬
чи лише про осягнення певних світляних
ефектів. Від сепій зоставалося зробити всьо¬
го один крок до ґравюри.
Не дивлячись на перевагу однотонности
над поліхромичним способом малювання, пей¬
зажі Шевченка роблені на засланню, надто
живі. „Прекрасне є жите", писав він у що¬
деннику, а значить і штука, яко прекрасна,
повинна бути життям—от тут і ховається тай¬
на Шевченкових пейзажів: вони жшоть не
урочистим духом класицизму, а думкою. Най¬
кращі пейзажі переховуються у Київі у Кочубея, у Чернигові у музеї Тарновського, й
в Київському музеї в альбомі Бутакова. Тут
і небо невмите, і заспані хвилі, й голі пусти¬
ні, і білолиций місяць над горами, і холод¬
ний осінній вечір, і пекучий літній день, на
котрому від тінів проти сонця предмети ста¬
ють сілуетами, а хмари небесні клубляться
мов з якогось велитенського гарячого резер¬
вуару. По цим сілуетним образкам видко, як
Шевчеїжо уподобує собі світові контрасти,
як учиться правди, як переймає технику й
способи голандців; й те, що Шевченко пози¬
чав у них, поправляло його, відтінювало у
него брюловську манеру, утворювали метод,
таку мішанину способів письма, котрі власне
були вже не Брюловські, а Шевченківські.
На засланню Шевченко кілька разів
зрисовував місце своєї неволі-(Орську й инші кріпости), казарми й життя в них, де особ¬
ливо ясно виявилися нові подуви в його ху¬
дожній творчости; видно, що заслання не бу¬
ло для него зовсім пропаще. Кращі його ри¬
сунки сепією цеї пори—це казармені сцени,
пережиті ним самим. Такі сцени дуже складні
і добре викінчені; є також сцени з життя ту^ольців—киргизів і туркменів, котрі „сами
просилися під оливець" і Шевченко божево¬
лів, дивлячись на них, не сміючи малювати
(Кіевск. Стар. І893і II, 262)". Ці останні ри-

сунки дають інтімний бік мешканців тих сто¬
рін. Ми бачимо, як напів голі кіргізи напу¬
вають верблюдів, гарцюють на конях, спочи¬
вають у юртах, готують їжу, гріються коло
вогню; є багато жанрових сцен, де дієвою
особою виступає сам автор. Яке велике зна¬
чіння вони мають для його біографії!
Та найчастіше себе змальовував Шев¬
ченко серед салдатів: то він лежить на по¬
стелі чи сидячки змальовує напівголих това¬
ришів, то за бенькетом салдацьким дає кала¬
чик киргизчаткові, то малює якийсь пейзаж,
сидячи серед гір (Далісмен Мула Аула),'то
латає чоботи у казармі, чи читає над умер¬
лим псалтиру, то бьють його, піднявши до
гори руки. Любив також поет давати окремо
салдатське життя, салдатські розваги й зну¬
щання над ними. В веселих сценах салдаць*
кого побуту (у збірці Боткина в Петербурзі
є пречудові малюнки цього роду) дуже поміт¬
ний вплив Тенїрса. Один з цих малюнків
зоветься: „Утіха". Коло перекинутої барилкй
під муром лежить пяний, обнявшись з безро¬
гою; його освітлює* сніп світу, що падає че¬
рез розбитий мур, а.одцалеки видно корпшу.
Сцена гри в карти теж написана в дуже жи¬
вих тонах і дає добре зрозуміти манеру Шев¬
ченка на засланні.
Пробуване в неволі було довге, й Шевченкови довелося там багато бачити людсько¬
го горя. Його картини заховали нам де-що з
тих невеселих тяжких переживань нужденого поета, що попали й до його щоденників.
Так, наприклад, на одному рисунку бачимо
кару шпіцрутенами, або „через строй",-одну
з найстрашніших кар, яку знали військові
уряди старої пори. Вистроювали полк в два
ряди'лицем до лиця так, щоби можна було
від одної лінії до другої дістати довгими пру¬
тами; присуженого до шпіцрутенів роздягали
до пояса, звязували руки й пускали помежи
лінії салдатів, котрі били його на ході всі по
черві: вперед одна лінія, а після друга. На¬
малював також Шевченко двох товаришів у
тюрмі, скованих так, що кайдани йдуть від
руки одного до ноги другого -чудова ілюст¬
рація до статті Коні про доктора Гааза, як
попередня сцена до записок з мертвого дому
Достоевського. Тут Шевченко був першим у
штуці, що звернувся до змалювання чужого
нещастя. Інтересні ще й ивші подібні сцени,

котрі суть окремими епізодами з серії картин
Шевченка, названих: „Притчою про блудного
сина",—історії страждань якогось нещас¬
ного чоловіка, захопленого й покараного до¬
лею. Таких нещасних, що починали нестри¬
маними оргіями й доходили до шпіцрутенів,
поет здибав на своєму вигнанню не раз, і од¬
ного змалював також у своїй повісти: „Без¬
щасний". Багато разів і любовно малює Шев¬
ченко в салдатських та киргизських сценах
голе тіло, і в тому ще бачимо переживання
академичних традицій, що утримуються тут
на рівні з безсумнівними ознаками малярства
фламандського—особливо у піяцьких сценах,
яких у Шевченка не мало (порівн. збірку
Боткина або те, що видано в і т . „Малюнків"
Шевченка). Найбільше впливали на нього, як
видко, Тенїрс та великий Рембрандт, на кот¬
рому Шевченко учився після гравюр.
На засланню Шевченко вмів утримати в
собі веселість, любов до людей, високі пори¬
вання душі, плодючу сміливість, і в тому ба¬
гато значили його релігійні почуття, котрі не
покидали його ціле життя, та підтримували
його в тяжкі години. Д а здслаїтю любив поет
спочивати душею за читанпям Біблії або тво¬
рів Томи Кемпийського. Коли йому бороішли

малювати, то він ліпив з глини сцени з єван¬
гельської історії, і в малярство так само пе¬
ревів не мало релігійних мотивів. При¬
наймні де-котрі з його релігійних тем заро¬
дилися на засланню. Така картина „Розпятя",
котру він намагався змалювати для оренбур¬
зької церкви,—але йому заборонили.
Композіція „Розпятя", котру маємо лиш
У ескізі сепією (в черниг. музеї збірка Мордовця) незвичайно вийшла у Шевченка екс¬
пресивною. Це не театральна ефектність „Ос¬
таннього дня Помпеї« Брюллова, а страшна
драма, передана з розумінням, нігде инше не
иереданим; ця р і ч м о ж е роздратувати нерви,
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рем Божу Матір. Шевченко добре знав, що
то значить горе матері, й прикмети незвичай¬
ної ніжности дав своїй „Марії" та матері при
хресті. Крім матері й сілуетів розбійників,
за Христом Шевченко не дав на картині
жадної фігури, відкинувши геть всіх статис¬
тів, аби дати в вільній, ніде не повтореній,
композиції саму траґедію смерти Христа на
Голгоеі.
В збірці Мордовця мається також дуже
гарна, хоч і не така оріґінальна композиція,
„Воскресения Христового" і „Християнського
мученика", а в збірках Тарновського—визво¬
лення апост. Петра з вязниці. Крім того ві¬
домі ще його олійні образи—Цариці Олек¬
сандри (в Полтавському Дівочому Інституті),
образ Різдва Богородиці (в Седневі у церкві),
Спасителя (у харьківськ. істор.-філол. о-ві),
та гравіровальні—Св. Родина (копія з Мурільо), Вірсавія (копія з Брюллова) та причта
про виноградарів (з Рембрандта). Всі ці кар¬
тини різної великости й не однакової якости;
всі вони явно виказують вплив техники ве-

ликого Рембрандта, композиція ж часто в варіяцією котрогось з великих утворів штуки,—
як от визволення Петра з темниці, наслідує
Рафаеля. З Рафаеля, здається, списав був
Шевченко й Мадонну в кріслі, але де ця кар¬
тина і чи є вона тепер—невідомо.
Вернувся Шевченко з заслання року
1858 і знов вступив до Академії майже що з
примусу своїх заступників, що добували йому
права в'їзду в столицю під зглядом конечної
потреби для його талану слухати лекції академичних професорів. Шевченко взявся в Ака¬
демії за студії над гравюрою—зосібна над
гравюрою їдкими горілками, чи офортом, в
якому скоро придбав значного уміння й на¬
віть став єдиним представником цеї штуки
для цілого ряду десятиліть в Росії, бо не мав
ні попередників, ні безпосередніх наслідува¬
чів. Керувала Шевченком в занятях гравю¬
рою та сама патріотична думка, котра була
спонукала його колись до видання „Живо¬
писної України". Він розумів, що велика си¬
ла малярських утворів приступна лиш бага¬

тирям, а гравюру, яко річ дешеву, можна
ширити в масі, і ось береться завзято до гравіровальних копій з Брюллова (Вірсавія, Бах¬
чисарайський фонтан), Мурільо (Св. Родина),
Рембрандта (причта про виноградарів), Соко¬
лова (пяниці у шинку за столом), Лебедева
(ліс), Мещерського (пейзаж)... За гравюри він
дістав в 1860 р. званя Академика й кватирю
в будинках Академії.
Свої гравюри робив Шевченко твердими
лініями, як і рисунки оливцем,—наче письмен¬
ник, що дбав про виразність і короткість
фраз та слів. Ці тверді, але нерівні риси пе¬
ресікалися в різних напрямках поперечними
штрихами, густішими для темних міст і рідкішими для ясних частин картини;—зайвих
штрихів ані крапок не здибається, хіба що
для вбільшеня світового ефекту. Ця техника
дуже нагадує технику знаменитого Рембранд¬
та і то тому, що Шевченко на гравюрах Рем¬
брандта вчився своєї щ Т у КИ) не. маючи инших порадників. Не дивлячись на це, одначе,
в гравюрах своїх Шевченко був цілком орі-

ґшальним майстром—він досягав значних
ефектів дуже просто і навіть у копії' з гра¬
вюр вносив де-що нове своє. Дякуючи вико¬
нанню, ці копії мають значіння самобутніх
утворів штуки, як от ерштажна „Притча про
виноградарів" з того ж Рембрандта. З Рем¬
брандтом був споріднений Шевченко спіль¬
ним чутем світотіни, і його навіть прозивали
на ту пору Рембрандтом. До світотіни Шев¬
ченко прийшов тою самою дорогою, що й Рем¬
брандт—через Схід.
Всіх гравюр Шевченка останньої доби
його житя мається поверх ЗО; є серед них і
портрети, роблені з натури, як от портрети
графа Толстого, Бруні, бар. Кльодта та кількеро. автопортретів, котрі любив він робити і
разом був змушений до того потребою не вит¬
рачатися на натурників. З автопортретів най¬
кращий—у шапці та кужусі з усмішкою тіа

лиці, роблений по фотографії Деньера, і дру¬
гий портрет, в молодому віці, де він щиро
шукає світу й дає для того свічку в руки
собі, затемнюючи заднє тло. Шевченко дуже
любив відблески, гру, прозорість світу й ніж¬
ність, з якою він проходить в предмет, горить
на ньому і в ньому пропадає. Своїх ефектів
він досягав дуже просто—мав до того влас¬
ного винаходу пристрої, котрими різав помір¬
ні густі місця.гравюри і ще підправляв свої
дошки міцною горілкою під час друку, пере¬
мішуючи всі способи, аби зробити з своєї
праці не ремество, а дійсну штуку. .
До часу повернення Шевченка з заслан¬
ня належаться ще багато рисунків, краєви¬
дів та сцеп, рисунків історичних місцевостей
—здебільшого не українських,—народних пе¬
реказів і вірувань, подій з історії; сюди ж за¬
нести треба й кілька рисунків з життя схід¬
них гаремів та цілу серію, мало не
галєрію, портретів, серед котрих
перше місце займають автопортре¬
ти: портрет нареченої Лукери—ви¬
конаний в звиклому Брюлловському
дусі й типі, та портрет Василя Кочубея, котрого Шевченко малював
по старим портретам, позбавивши
одначе історичної обстанови. На
портретах у Шевченка в цю пору
теж виступають світові завдання;
на тлі або й одежах, витриманих в
смеркових тонах, виділяються лиця,
руки; ясні частини одежі кидають
відблеск на лице, Шевченко при
тім був вільний від нашої охоти
до орігїнальности: наш портретник
вряд чи згодив би ся багато разів
повторювати оден і той самий по¬
ворот, зворот голови, ту саму дра¬
піровку й позу, як то робив Шев¬
ченко. Не позбувся Шевченко доси
й Брюлловської манерности, яка є
й в останніх його жанрах. (Сама
собі в хаті господиня, Русалки і и.).
За три роки пробування в
Петербурзі, від кінця заслання до
смерти Шевченко творив безпере¬
станно, і слава його росла. Щоби
пізнати Шевченка-художнйка, тре¬
ба їхати в Чернигів до музею ш.
В. /Гарновського, де зібрало його

рисунків, акварелів, офортів і олій вели¬
ка кількість, а крім того вони маються в
Київському музеї, та в приватних руках
(п. Боткин і Рейтери в Петербурзі, п. Тере¬
щенко і Кочубей у Київі й инші). Не розу¬
міючи зовсім творчого значіння Шевченка й
не знаючи істориї російського мистецтва, мож¬
на запевняти, що талан його розвивався б,
коли б не заслання. Шевченко не перестав
бути самим собою й там у Каспийських сте¬
пах, і не став від того менш оріґінальним,
що поєднав у засланню свої власні здобутки
з виученим шкільним надбан¬
ням. Його чарівлива умілість
проте була потьмарена славою
поетичною, його незвичайним
словом, поставленим на сторо¬
жу національного відродження
України. Через свій здебіль¬
шого космополітичний зміст,
картини його були забуті, бо
українські мотиви дістали ско¬
ро кращий вираз у насліду¬
вачів вже нової реальної шко¬
ли, а поезиї жили.
Шевченкові малювання по
змозі оцінив лиш простий
український народ, для котро¬
го він працював. В народі хо¬
дять досі копії з його картин
та цілий ряд утворів чисто народнього мистецтва, припису¬
ваних Шевченкові („Судня ра¬
да" відома в копіях по воло¬
стях, руїни дому Мазепи—на
кафлях, Рудий Панько, Сіль¬
ське свято, Бурлака йому при¬
писуються, хоч і належаться
народним художникам). Та
цим головні заслуги Шевчен¬
ка не оцінювано, бо, як пред¬
ставник школи Брюллова й Рем¬
брандта з одного боку, й пер¬
ший реаліст з другого, він потрібує признання своїх заслуг
з боку ширшого громадянства

й ширшої критики, на жаль засліпленої в
нашу пору вимогами, не пристосованими до
часу Шевченка, й навіть сповненої ворожнечи до Академиї, що одна тільки за животя
Шевченка оцінувала його, давши йому своє
почесне звання та помешкання.

„Катерина".
еред маси українсько¬
го народу, „Катери¬
на" ледве чи не са¬
мий популярний твір
Шевченка. Тисячі укра¬
їнських дівчат проли¬
вали сльози і безліч разів перечитували і
переслухували епопею безталанної зрадженої
дівчини. „Катерина" ввійшла в перше виданне
творів Шевченка 1840 року, того-ж року бу¬
ла видана окремим виданнем і з того часу
багато разів друковалася і в Кобзарі, і окре¬
мими книжечками.
А тим часом „Катерина" далеко не най¬
кращий твір нашого Кобзаря. Вона має всі
одзнаки раннього твору молодого, ще не зформованого ґенія, і тим застерігаються так
вади твору, як і гідність його—свіжість,
безпосередність, молода щирість почуття і
вислову. Як щиро і глибоко сам Шевченко
був захоплений образом своєї Катерини, вид¬
но з того, що протягом кількох років цей
образ не покидав Шевченка, і поет, не обме¬
жившися надрукованнем поеми, ще віддав,
образ Катерини і в фарбах. На велике щасте,
ця картина зберіглася в колекції Тарновського до наших часів. Приглянутися до неї тим
Цікавійше, що ця картина не тільки навіч
показує, як Шевченко уявляв собі свій найпопулярнійший і найулюбленшшийза молодо¬
го віку твір,але здається, дає можливість внести
на Т , т п о п р а в к и Д° розповсюдженого погляду
той г Є В Ч е Н к а '. я к артиста-маляра. Розуміємо
острий і не справедливий присуд, що
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артиста-маляра, висловлює К. Широцький ')•
І так приглянемося докладній ше.
Картину „Катерина" написав Шевченко
не разом з поемою, а кілько років пізнійше.
Поему Шевченко писав в осени 1838 року,
скоро після вихода на волю, живучи разом з
Сошенком. Чалий 2) переказує про це слова¬
ми Сошенка: .......то співає, то пише собі щось,
та все до мене пристає: „а послухай, Соха,
чи воно так добре буде?" тай почне читать
свою Катерину (онъ въ это время писалъ ее).
Та одчепись ти, кажу, з своїми віршами! Чом
ти діла не робиш?" Правда джерело не пев¬
не, і більшість поданого Чалим наукова кри¬
тика пізнійше відкинула, але цій звістці
здається, можна вірити; принаймні за те, що
„Катерину" Шевченко писав скоро після ви¬
ходу на волю, до певної міри свідчить
посвята поеми В. Жуковському „на памьять
22 Апріля lese". Жуковський, як відомо, був
одним з головнійших діячив по викупу Шев¬
ченка, а день 22, IV, 1838 був днем вихода
на волю. В кожнім разі перед 1840 роком
поему вже було написано, а до виходу на
волю Шевченко, здається, не писав нічого 3 ).
Картину-ж Шевченко малював літом 1842 рРік є підписаний на картині самим худож¬
ником, і докладнійше про це Шевченко пи¬
ше в листі до Григ. Тарновського *) від 25
января 1843 р. „Намальовав я це літо дві
картини і сховав, думав, шо ви приїдете: бо
картини, бачте, наші, то я їх кацапам і не
показував; але Скобелев таки пронишпорив
і одну вимантачив, а друга ще в мене; а щоб
і ця не помандрувала за яким небудь моска¬
лем (бо це, бачте, моя „Катерина"), то я ду¬
маю послать її до вас. А шо вона буде кош¬
тувать, то це вже ваше діло; хоч кусок сала,
то і це добре на чужині
Коли вподобаєте—
добре; а ні, то на горище, поки я п р и ї д у .
') Украинская Живнь. 1913.
*) Основа. 1862. Травень.
») Кониський. Проба улаштовання хронольоі'ії до
творів Т. Шевченка. Записки Товариства ім. Шевченка.
1895, кн. 4.
*) Кіевская Старина. 1883. Февраль.

Таким чином від написання поеми до ма¬
лювання картини пройшло коло чотирох ро¬
ків. За цей час Шевченко написав чимало,
в тому числі Гайдамаків, Черницю Марьяну,
то що; але перед поетом все вставав образ
Катерини, і, передавши його на полотні, Шев¬
ченко, як ми бачимо із наведеного листа,
пильно і обережно ховає його від чужого ока.
Оцінку картини на кусок сала, або одсилку
її на горище ми розуміється повинні відне¬
сти на рахунок скромности поета. В дійсности-ж Шевченко на тому-ж листі накидуе пе¬

ром і олівцем цю картину і боїться, що чужі
люде, не земляки, не зрозуміють, не оцінять
її. Як бачимо, і земляки слідуючих поколінь
в захваті тенденційним реалізмом сучасного
їм мистецтва, цеї картини не оцінили і не
зрозуміли.
Що правда, картина, як і поема, мав свої
вади. Ось як описує її Шевченко в тому-ж
листі до Тарновського: „ Я намалював Кате¬
рину в той час, як вона попрощалася з своїм
москаликом і вертається в село; у царини
т д куренем дідусь сидить, ложечки собі

струже і сумно дивиться на Катерину; а вона,
сердешна, тільки не плаче, та підіймає пе¬
редню червону запашчину, бо вже, знаєте,
трошки теє... А москаль дере собі за своїми,
тільки курява ляга; собачка ще поганенька
доганя його, та ніби-то гавкав. По однім бо¬
ці могила, на могилі вітряк, а там уже степ,
тільки мріє. Отака моя картина". Таким чи¬
ном тут представлений момент, який в поемі
опущено. Так що картина є не ілюстрація до
тексту, а доповненнє, ніби вписана глава, в
ранійше написаний твір. Тон і вирази листа
з описом картини більш спокійні і здержані,
ніж в поемі (правда що це лист до мецената,
і писаний ще пів року після скінчення кар¬
тини), але і в тексті сього опису пробиваєть¬
ся замилуваннє до сюжету, а тло картини,—
краєвид, описаний в листі майже подібними
словами, як і в поемі. Але вже з цього опису
виноситься вражінне, що картину перегру¬
жено аксесуарами. При огляді самої карти¬
ни це вражіннє стверджується. Дід, собачка,
москаль, мальований стовп, вітряк і дерево
по краях картини—цього, розуміться, за ба¬
гато; вони ламають простоту і ясність композициї, виявляють недосвід художника-ма¬
ляра. Але хиба подібний недосвід не по¬
казується і в будові самої поеми? В цілому-ж, збудовано картину так само, як і поему:
в центрі композипдї стоїть велика постать
Катерини; на неї звернено всю увагу і любов
автора; побічні-ж маленькі особи на картині,
як і в поемі, грають роль другорядних аксе¬
суарів. Москаль на картині тікає, і в цілш
постаті його підкреслено вигляд романтич¬
ного „злочинця". Але таким самим москаль яв¬
ляється і в п о е м і К р а е в и д картини з темною
кулісою чорного дерева на першому пляні,
«ля відті Н е н н я д а л е ч . с т е п у > 3рОблено згідно
ськм Ш а С а М И академічно-романтичної маляроі пшоли, але відповідний їй романтизм в
свяч«»°Ч"би тог о-ж Жуковського, якому іірию поём
не Ч ЖИЙ
самій
пHVо Ї Ї т Вскс іяьки-б
У> ми
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„ * 03бі Рали и вади, то це будуть вади
H w L 1 4 0 Є * і л к о м природним, бо геній
Шевченка ш з я в б а у п а ] £ ? н а п е р ш и х кро¬
ках, як в поезй, так і в малярстві, виходив
з т д впливу свого часу.
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Але всі вади поеми не пошкодили „Кате¬
рині" стати популярнійшим твором Шевченка.
Щирість і безпосередність чуття перемогають
в поемі романтичні пережитки, і крізь них
примушують світитися художню правду. Ра¬
зом з тим зогріває поему безмежна любов
поета до центральної постаті, до її горя і зні¬
веченого життя. Те саме чуттє, та сама сві¬
жість і безпосередність овіває центральну по¬
стать також і на картині. З якою любовию
вирисовано на полотні постать Катерини! З
тонкою ніжністю окреслено груди, плечі і ру¬
ки, а поверх їх природно, але з незвичайним
смаком, розпреділено складки широкої білої
сорочки; утовщенне талії виведено з грацією
деревяних швабських скульптур; рельєфна
голова з засмученим обличчєм без найменьшого підкреслення. Лиш невеликий нахил
голови вперед, очі спущені додолу та ледве
примітний перебіг на устах віддають горе по¬
кинутої дівчини з тонкою художньою прав¬
дою. Одне ціле з виразом обличчя складає
непевний тонко відчутий рух обох рук, які
не рішуче підіймають кінці запаски. Рух го¬
лови і рук звязаний з цілою постатю; від го¬
лови розвіваються по вітру нервовим трепетаннєм дві стрічки, третя завязана на персях.
Чаруючий мотив трепетання стрічки на жі¬
ночому тілі Шевченко повнійше розвинув ро¬
ком пізнійше в потреті п. Маєвської. При всій
витонченності і грації постаті Катерини вона
зовсім вільна від підсоложування пейзанок в
дусі Брюллова та иньпіих сучасників. Досить
великою ступнею Катерина твердо ступає на
землю, хоч в ході її відчувається також при¬
родна грація і мягкий ритм. Прекрасну, пов¬
ну художньої правди, постать Катерини міг
утворити тільки автор поеми „Катерина", як
і поему написати міг тільки художник цеі
картини. Важко спостерегти, що чотири роки
відділяють малюваннє картини від поеми, на
стільки і в гідностях і в вадах поема і
картина являються одним цілим. І унінне і
натхненне поета і художника стоять на одній
висоті і рішуче заперечують який будь роз¬
лад між Шевченком поетом і Шевченком артистом-маляром.
Д.

Антонович.

Краєвиди в поезії та малюнках Шевченка.
На перекір думкам де-яких критиків
Шевченка *), між його поезією, з одного боку,
й малюнками, з другого, багато анальогії. І
там, і тут він усе той самий щирий син Ук¬
раїни, що виріс серед її широких степів із
віковічними могилами, під південним небом
із яскравими зірками, з ясним місяцем, під
шум Дніпра-Словути, під ніжні зворушливі
пісні народні. Україна передала йому все
свое горе й всі бажання, всі свої спомини
про дні минулі й надії свої на кращу прий¬
дешність. І Шевченко вбірав усе це й так
глибоко заховав у душі своїй, що ні довгі
роки примусової розлуки, ні які сторонні
впливи не викреслили з його душі найменьшої рисочки цеї багатої спадщини, і за тисячи верстов від своєї Неньки-Вкраїни, в усім,
що тільки виходило з під його пера, олівця
або ііензля—яскраво видио сина Вкраїни.
Так у поезії, як і в малярстві він одна¬
ково малює природу з тим же безпосереднім
народнім почуттям. Навіть самі мотиви в його
*) П.п. Русов, Кузьмин і инш.

поезії часто-густо тіж самі, що і в народній
пісні.
І барвинком, і рутою,
І рястом квітчає
Весна землю, мов дівчину
В зеленому гаї;
І сонечко серед неба
Опинилось-стало,
Мов жених той молодую
Землю оглядало.
(Невольник).

Попрощалось ясне сонце
8 чорною землею;
Виступає круглий місяць
З сестрою зорею.
.(Сон).

Багато таких річей можна зібрати по
всьому „Кобзарю", що жиготь, як вказав ще
М. Ф. Сумцов*), мистецько-міфічним світогля¬
дом, нагадує нам стародавні поетичні віро*) П. 0. Сумцов. Главные мотивы поэзш Шев¬
ченка. Сборникъ Харьковскаго Исторнко-Фплологнческаго Общества. Т. 16, ст. 215.

вання про родинні відношення небесних світил.
Не треба вже й казати про самі епітети,
що часто бувають тіж самі в народній пісні
і в Шевченка: сине море, місяць білолиций,
Дніпро широкий, старий, сивий козак і т. д.
Єсть у Шевченка теми спільні в поезії
і в малюнках, так що останні як-би ілюстру¬
ють перші. Досить згадати:
І небо невмите, і заспані хвилі
І по-над берегом геть-геть,
Неначе п'яний, очерет
Без вітру гнеться...
(Кос-Арал. 1848 р.).
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го малюнок: „Мис Тюк-Карагай« (ibid. № 260):
За сонцем хмаронька пливе,
Нервові поли розстилає,
А сонце спатоньки зове
і сине море, накриває

рожевою пеленою,

JJOB мати дитину...
Очам любо... Годиночку,
Малую годину
піби серце одпочине,
» Ьогом заговорить...
А туман, неначе ворог,
«закриває море
І хмароньку рожевую,
І тьму за собою

Розстилає туман сивий
І тьмою німою
Оповиє тоді душу
Й не знаєш, де дітись.
(Кос-Арал. 1849 р.).

Дійсно, таких тем не багато,—більша ча¬
стина його краєвидів у поезії зовсім инші,
ніж ці, що в малюнках, і це цілком зрозумі¬
ло. Самі способи малювати краєвиди в поезії
та в малярстві зовсім не однакові, а що гар¬
но передати словами, не можна передати
пензлем і. на відворот. Та Шевченкові й не¬
треба було навіть і питатися передавати спо¬
собом, що був гіршим, тому що він разом
був і маляр і поет, і він брався за перо чи
за пензель, вважаючи на те, що було ліпше.
Дуже часто він описує природу зараз
із тими згуками, що так заповнюють настрій.
Як це, наприклад, передати в малюнку?!—
Встала й весна, чорну землю
Сонну розбудила,
Уквітчала її рястом,
Барвінком покрила;
І на полі жайворонок,
Соловейко в гаї
Землю, убрану весною,
В ранці зустрічають.
(Гайдамаки).

Чи ще ліпше другий вірш, де так мало слів,
але така чудова картина—
Сонце заходить, гори чорніють,
Пташечка тихне, поле німіє.

Крім таких, є ще в Шевченка вірші, де
він передає настрій, згадуючи про те, що тут
було ранійше, а тепер нема. Наприклад:
Над річкою, в чистім полі,
Могила чорніє;
Де кров текла козацькая—
Трава зеленіє.
Сидить ворон на могилі
Та з голоду кряче.
(Тарасова ніч).

Цілком зрозуміло, що такі річи не мож¬
на намалювати. Але так у них, як і в дру¬
гих, Шевченко все зістаеться тим самим; тим
же бачимо ми його і в малюнках. Усюди він

малює природу, як вона єсть, а ні трохи не
„підправляючи" її, але вміє розглядіти в ній
якусь ідею, закладену в кожнім мотиві, й пе¬
редати це в своїм малюнку, чи в своїм вір¬
ші. Як і Гете, він жив одним життям із при¬
родою, розумів темрянне струмочків та шоігіт листочка, шумливе колиханнє травиці.
Розглядав же він тут теж саме й тим самим
оком, як розглядає це нарід український. У
цих краєвидах почувається якийсь сум, на¬
віть у найрадіснійших з них. Як сам він
казав:
І все те, все те радує очи,
А серце плаче, глянуть не хоче.
Ол. Новшіький.

Ще незнайденімалганш і малозвістні погруддя Шевченка.
Проживаючи літо 1903 року на Чернигівщині, у славнім Седневі, у властителів ста¬
ровинного маєтку Лизогубів, де колись часто
гостював Т. Шевченко, де була до його по-,
слуг і художня майстерня, я, розуміється,
старався розвідати все що було можна і про
часи пробування Т. Гр., і про його праці, які
могли залишитись, тут. Шановний властитель
Ф. А. Лизогуб росказав мені тоді, що праць
Шевченка там було багато, але майже всі
вони згоріли 1883 року разом з старим па¬
лацом. Взагалі мало чого удалось урятувать,
а проте, всеж таки де-що було й урятовано;

між иншим, був урятований великий (5Х2'/з
четверті), оправлений у сіру парусину на¬
стільний альбом малюнків; було в йому ба¬
гато малюнків ріжних художників, а у тому
числі найбільше (12—15) малюнків Шевчен¬
ка, далі Жемчужнікова, Лагоріо, Андрія Ли-

зогуба і инших. З Шевченкових малюнків
Ф. А. добре пам'ятає де-кілько пейзажів з
художніх околиць Седнева, постатів, типів,
а також малюнок седневської могили, а вни¬
зу біля неї, спочивають прохожі; крім цього,
малюнок цікавих седневських воріт (брама),
наверху їх дуже цікавий різблений „трям".
Альбом цей випрохав на короткий час,
у брата Ф. А. Лизогуба, небіжчик Констянтинович (председатель Остерської повітової
управи), а у його побачив цей альбом небіж¬
чик Чалий і випрохав теж на короткий час,
здається, аби зняти фотографії з малюнків
Шевченка, та незабаром після цього і помер—
так той альбом і загинув для Лизогубів. От¬
же десь він істнує і досі, і треба його роз¬
шукати. Було у Ф. А. і три листи Шевчен¬
ка до його батька А. L, але їх випрохала
небіжка Марко-Вовчок, запевняючи, що вона
писатиме біографію Шевченка. Аби покінчити
з Седневим,—подаю тут і фотографичний зні¬
мок, який я в ті часи зняв з памятника Т.
Г. Шевченкові, котрий тут поставлено у то¬
му місці каштанової аллеї, де часто любив
ходити замислений Тарас Григорович. Робота
погруддя, здається, М. Гаврилка.
" Подаю ще фотографію nie постаті Т.
Шевченка, зроблену завбільшки у натуру, ро¬
бота В. Беклемішева, професора скульптури
і колишнього ректора Академії Художеств.
Ця чудова річ (уніка) зроблена у 1899 році
і тоді-ж мені подарована автором (жде „Шев¬
ченківського музею"). Поет стоїть трохи по¬
хилившись, замислившись. У лівій руці він
держить книжку (Кобзарь), а правою, схова¬
ною під одежою, піддержує ліву руку. По¬
стать роблена, по словам шановного автора,
на тему: „Думи мої, думи мої лихо міні з
вами**. Поет одягнений в українське вбран¬
ня, на йому мережана степова сорочка, а
зверх неї; на. опашки, накинута легка керея
з кобеняком. Він без шапки. Вираз у його
сумний і мрійний.
Т. Г. Шевченко у цілу постать, але
менче натури (на третину), роботи теж д. Бек¬
лемішева, виконана у ті-жчаси (1890 р.); по¬
ет високо седить з бандурою в руках. За¬
мовлена ця постать небіжчиком В. В. Тарнов-

ським, здається, для чернигівського музею, і
так як він несподівано вмер, то й форми з
цієї постаті незроблёно, принаймні мені про
це невідомо, як.невідомо й те—чи йдосі істнуе цей твір чи ні.
У петербурзькій Академії Художеств
істнуе з давніх часів готова вже форма по¬
груддя Т. Г. Шевченка, роботи знаменитого
скульптора проф. Н. Пименова, але цю форму
з силою силенною других форм, ріжних ча¬
стин і другого гіпсового добра, після смерти
професора. Піменова 1864 р. перенесено було
в дві величезні скульптурні майстерні пр.
Баха і пр. Беклемішева. Років 14 тому я сам
робив там заходи аби розшукати ту форму,
але мені невдалось всього переглянути на¬
віть у одній майстерні пр. Беклемішева, а до
д. Баха не прийшлось і заглянути.. А що та
форма там переховується, для мене немає
сумніву, бо я від багатьох особ чув, коли і
як це діло робилось; між иишим, росказував
мені про це й знаменитий натурщик, дід Та¬
рас Михайлов, якого наш поет, як і всі инчі
тодішні артисти, дуже поважав і навіть по¬
дарував йому два свої етюди роблені з Ми¬
хайлова •). Т. Михайлов, як і другі старі то¬
•) Один етюд тіньовий: дід стоїть спинок, до гля¬
дача, світ йде з за нього, а другий, здається,—постать
уже лежача (тепер не пригадаю). Обидва етюди зав¬
більшки по 1 арш. V« і з підписом. До недавнього ча¬
су вони переховувались у старшого його сина, артиста
маляра Миколи Михайлова, який давно вже проживає
в Парижі.

дішні натурщики, були самовидцями тієї пра¬
ці і знали й бачили, що й форма вже була
зроблена.
. . J «*

О. Сластіон.

Четвертий именний конкурс проектів памятника Т. Шевченкові.
рельєф на постаменті—тут і верби, й хатки,
й тополі—знали, чим вас взяти... Але сама
постать поета, що неначе трохи випивши,
зсунув шапку на потилицю, розлігся, виста¬
вивши гарно пошиті чоботи? Нагадує вона
поета-мученика? А група спереду, а чиїсь
чоботи, що виглядають з-за спини кобзаря—
нагадують вони вам хоч про що-небудь з то¬
го, за що боліла душа поета? А цільність
усього памятника? Пройнята вона хоч якоюнебудь думкою?
Не можна так легковажно відноситись
до діла, що доручено цілим народом, не мож¬
на витрачати гроші, зібрані копійками, на
памятник, що буде тільки глумом над памятю
великого поета-артиста!..
М. Віляшевський.

Сталося!
Глум, звісно, сліпий, мимохітній, але
все-ж таки глум! Инакще не можу назвати
ф 1 Т Л С Т а Л ° С Я 3 " Г0 ц ь о Г о сотого, коли комі*?L™- УД0В1 п а м я т н ика Шевченкові, значною
більшістю, вибрав проект п. Шортіно.
_
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Нещасливий конкурс.
Четвертий конкурс проектів памятника
Шевченкові, як конкурс іменний скульпторів
талановитійщих, спеціально обраних і закли¬
каних до праці, розуміється, мусів вигляда¬
ти краще,, ніж три попередні конкурси. Але
по наслідках він загрожує стати самим не¬
щасливим, бо наслідки його мають бути не¬
поправними.
ВлЕасне така 'непоправність залежить
від певної нечемности комітету по будові
памятника, з якою він відкинув присуд спе-

діяльно самим-же комітетом скликаного жюрі
і обрав проект для постанови, керуючися своїм
обивательським смаком і відкидаючи всякі
естетичні мірки. Зрештою цікаво: навіщо ко¬
мітет скликав жюрі, коли з одноголосною по¬
становою цього жюрі комітет все одно не
рахується, а вибірає проекта сам? Прецінь
комітет міг це зробити без всякого жюрі, не
обставляючися підозрілими декорумами.
Проект Шервуда був ухвалений на жюрі
одноголосно (принаймні як що один голос і
одколовся, то вжепізнійше), і, розуміється, з
такою постановою, слід рахуватися, хоч, оче¬
видно, не ставлячи її вище критики. Справді,
проект Шервуда не вільний від багатьох
вад. Сама ідея Шервуда зробити поста¬
ментом для поета могилу, обрізану спереду і
ззаду, не щаслива, бо замість могили зістаеться велика камяна поперечина, що велитенською негарною ковбасою вирисовуеться осо¬
бливе праворуч від поета. Правда, це при
близшому огляді; здалека-ж группи людей, що
заповнюють зрізані части могили, так скомпановано, що ціле обрисовується досить при¬
ємною лінією і дає контур кургана. Але, щоб
Цей ефект зберігся, такий памятник треба-б
було поставити десь у полі, або принаймні
на дуже широкій площі, як от перед Софієвським, щоб монумент з усіх боків було видно
здалека. Поставлений же на маленькій площі,
та ще й оточений високими будинками, він
швидче матиме вигляд не памятника-мону¬
мента, а якоїсь могилки. Ще до вад про¬
екту Шервуда треба віднести те, що гру¬
пи в постаменті дуже скучено, символи не
ясні, не зрозумілі; та й саму манеру накупчувати персонажи з ріжних творів поета до
одного гурту треба вже здати в архив. Але
все ж за проектом Шервуда зостається пев¬
на орігінальність твору і мальовничість ком¬
позиції.
Далеко слабше проект Шортіно. На¬
скрізь банальний, солодкий, він є звичайним
утвором нинішнього негарного італійського
трафарету. Єдине, що можна сказати на ко¬
ристь цього проекту, це певна пропорціональність в розмірах групи, що стоїть на першо¬
му плані, і постаменту з сидячою ностатю
поета. Але зміст, як групи, так і п'яної, роз¬
кинутої по академичному, постаті Шевченка
не витрімуе ніякої крітики. І зміст группи 8

дитиною і поцілунком безобразний, і сидячі
фігури коло неї скомпоновані як не можна
гірше: в центрі монументу стричить без пуття
груба, непотрібна нога. Так само дуже зле
виглядає з другого боку постаменту жіноча
фігура. Але що гірше всього в цілому про¬
екті, це як раз те, що може вульгарний смак
притягати до цього проекту, іменно пейзажна
декорація постаменту. Мимо того, що самі по
собі пейзажи в пластиці свідчать, здебільшо¬
го про брак пластичної уяви скульптора, але
в цьому пейзажі ламається основне пра¬
вило пластики відносно рельефа. Власне пло¬
ский рельєф (барельєф), по мірі того, як від¬
діляється від площі, на якій його виліплено,
повинен переходити в високий рельєф (го¬
рельєф) і, нарешті, відділяючись від площі,
повинен переходити в закінчену з усіх боків
скульптуру; тільки при цій умові пластичний
твір можна дивитися з усіх боків. На жаль,
сучасні італійці від цього принціпу відсту¬
пають, і в тому числі Шортіно поодділяв де-

які предмети пейзажу від площі постаменту;
зоставивши їх сплющеними. Коли дивитися
на таку працю зпереду, то вражіння рельєфу
ніби не порушується. Але коли подивитися
збоку, то будуть різати око безобразні куліси
сплющених декорацій. Нарешті проект ІІІортіно має ще одну непереможну ваду для
постанови з нього памятника, — ту, що, як
італієць, Шортіно його скомпонував для різь¬
би із мармуру. Перевести-ж його на бронзу
і граніт або зовсім не можливо, або цей екс-

перімент дасть найгірші наслідки. Наш-же
клімат не допускає мармору, одже цей експерімент робити необхідно. К.оли-ж всі ті
рельєфи з краєвидами, що цілком покрива¬
ють постамент з переду і в значній мірі з
двох боків, відлити із бронзи і обтягнути ни¬
ми постамент, то темна бронза робитиме ви¬

гляд брудного сала, що заливає ясний камінь.
Цього вражіння комбінація бронзи і каменю
тільки тоді не справляє, коли ясно і різко
відокремлено части бронзові від частин ка¬
мінних, чого в своєму проекті не зробив Шор¬
тіно. Але, зрештою на проекті Шортіио дово¬
диться спинятися пе через те, що він на це
заслуговує, а через те, що він загрожує як
памяті поета, так і красі міста Київа, що і
без того остатніми часами прикрашається без¬
ліччю потвор.
Далеко більше, ніж проект Шортіно, за¬
слуговують на увагу скульптури Андреева.
Розуміється, тільки скульптури, бо про са¬
мий проект не може бути і річи. Але поста¬
ті з проекту Андреева як поета, так. і кобзаря
і особливе стояча постать поета (вона краще,
ніж варіант сидячої постаті), під зглядом чис¬
тої скульптури, здається найкраще, що єсть
на конкурсі. Правда, в постаті поета підкрес¬
лено певну „мужиковатість", простоту, але це
даток досить здоровому реалізмові, з яким
можна помиритися.. Ціла постать поета-селянина, на трохи зкривлених йогах, стоїть дуже
міцно, в ній почувається енерґїя велетня, а
проте мужицьке обличчя одухотворено ду¬
мою, силою, енергією.
В протилежність Андрееву ще слід зга¬
дати проект під девізом „Про Україну". Влас¬
не цей проект слабенький в скульптурній ча¬
стині, зате збудований дуже просто, але дуже
складно і в пропорціях, робить приємне вра¬
жіння. Простий чотирьохкутний постамент
має з кожного боку українського характеру
шостикутні прорізи для рельєфів. Власне пе¬
редній рельєф і рельєф боковий з Катериною,
як і постать поета на горі—слабі; третій-же
рельєф з гайдамаками і четвертий на сюжет:
„Я пас ягнята за селом" вже кращі. Можна
думати, що як би постамент цього проекту
по мистецькі звязати з скульптурами Андре¬
ева, то вийшла-б не зла річ.
Що до двох замовлених проектів Волнухіиа і Гаврилка, то дивно, чому перший звер¬
нув на себе увагу жюрі, що-ж до другого, то
цей останній проект удався Гаврилкові дале¬
ко гірше, ніж всі три попередні проекти сего
скульптора.

Д. Антонович.

Ювілейна література про Шевченка.
Життя Тараса Шевченка і його твори—видання , Часу"
в Київ! р. 1914.
Хто такий Тарас Шевченко—росказав Гр. Гетьманець
р. 191о.

Ювілей Шевченка почав викликати від¬
повідну літературу. До неї насамперед нале¬
жить серія творів Шевченка, виданих „Ча¬
сом" У Київі і призначених, міркуючи по ці¬
ні, для народу. Ціна книжечок дуже дешева
і через те замір видавництва треба було-б
тільки повітати. На жаль, до свого завдання
воно віднеслось не досить поважно. Там, де
справа йде власне, про механічний бік—пе¬
редрук творів поета, видавцям не можна за¬
кинути нічого. Де-ж треба було більше по¬
міркувати, там допущено недбалість, немож¬
ливу для ювілейного видання. Маю на увазі
головно біографію поета. З неї зовсім не вид¬
но могутнього духом хлопця і юнака Шев¬
ченка, що рвався до світла, до виливу своїх
творчих сил, що не міг вмістити себе в вузь¬
кі межі хліборобської чи наймитської роботи.
У автора біографії цей видатний період процеса боротьби його • молодого талану з про¬
зою життя виставлено досить юмористично.
„Пішов і він у найми. Потім у сусідніх ма¬
лярів малювати вчився, ставав за пастуха,
потім знов у найми пішов, аж поки' на шіснадцятій весні не було взято його до пан¬
ського двору за челядника" (ст. 5). Вражіння
таке, що Шевченко тинявся по всіх усюдах,
не маючи чого робити і ніби „нікому не по¬
трібний". Трагедію його молодого духа, що
сам цурався других, і поневіряння його за¬
мовчано зовсім.
Не вірно говориться, що він „вчився" у
малярів,—він тільки хотів учитись, але його
не вчили.
Знов подається невірний факт, ніби пан
Шевченка помітив, що „він до малювання
охочий... та й віддав його у Варшаву до ма¬
ляра в науку« (ст. 6). Автор дуже мало знайо¬

мий з життєписом нашого поета; в нього ви¬
ходить пан якимсь добродійним, що пішов
назустріч талану Шевченка. Зовсім навпаки.
Шевченка одправлено до пана з приписом
управителя, що той „годен на комнатнаго жи¬
вописца", але пан не звернув на це жадної
уваги, і тільки, через упартість Шевченка,
рахуючи, що йому, панові, вигодніше відда¬
ти його у живописці, Енгельгардт це й зро¬
бив. Звісно далі, що і в Петербурзі він од¬
дав його не до митця, а до парканного ма¬
ляра, і взагалі для Шевченка не хотів зро¬
бити нічого.
Не вірне и дальше твердження, що при¬
хильники Шевченка ще до викупу його по¬
бачили в ньому „кебету письменницьку". Це
трапилося пізніще; і взагалі-ж факт вияву
цеї кебети покрито шатою легендарности.
В усякому разі в Шевченкові поперед усього
бачили тільки живописця.
Невлучно сказано, що творчість Шев¬
ченка є „пісні нашою рідною мовою". Пісня
в розумінні народа мае цілком виразний змисл
і дуже звужує обсяг творчости Шевченка, де
ця пісня займає тільки часткове місце.
Говорючи про гордування панів нашою
мовою, автор з ущербком для діла не сказав,
що по виході творів Шевченка багато панів
перемінило свою думку, і через те подорож
Шевченка по Вкраїні в 40-х роках була йо¬
го тріюмфом, як і тріюмфом рідної мови.
Дуже вузько і неясно сказано, що Кнрило-Мефодіевське брацтво „мало на меті об'¬
єднати всі славянські народи" (ст. 8). На чо¬
му? Та й не тільки це малось у нього.
Зовсім невірно і звужуючи широкий
патріотизм Шевчадща сказано, що „останні
роки CBOFO-ЖДТТЯ він поклав на працю письмен¬
ницьку" (ст. 9). Шевченко багато присвятив
праці новому вченню в Академії—техниці,
гравюри, щоб роспустити по всій Україні
приступну живописну страву, що й виконав
дійсно. І так далі...

Коли-б не було подібних хиб у цій кни¬
жечці, коли-б ширше намальовано було вза¬
галі образ Шевченка, яко поета і людини, то
її по мові можна було-б визнати добірним матерьялом для народа.
В такому-ж вигляді її бачимо занадто
лехкі погляди на дуже одвічальну справу і
дуже жалко, що хиби ції біографії повто¬
рюються і в инших книжечках, де при кож¬
ній подається її дрібне скорочення. Там же
ще й усилюється одна хиба,—запевняється,
що по смерті батька „Тарас лишився самсамісшький на білому світі". Од таких хиб
було-б смішно, коли-б не було так сумно!
Далеко краще виглядав книжечка д. Геть¬
манця.
У автора з „Часу" видно цілком ремесничі стосунки до великої справи, та й то ремесника не європейської вдачі.
У д. Гетьманця видко повагу і любов
до справи, до якої він взявся. Видно через
те й більше знаття того,, про що він пише.
Правда, і в нього не без хиб.
З них найбільші—теж невияснення бо¬
ротьби молодого талану за своє істнування;
незгадання про тріюмф поета на Вкраїні, про
гр> Ф- Толстого, що багато дбав про визво¬
лення поета.
Ця остання хиба надто досадна. Особ¬
ливу ролю в визволенні поета автор наддав
Жуковському; але-ж коли вихованець його,
Олександр П, вступив на престол (1856 р.),
Жуковського не було вже на світі,—він умер
1852 р. А Шевченка визволили 1857 р.—хто-ж
дбав про нього 5 років? Особливо власне гр.
Ф. Толстой.
Мова книжки для популярного видання
влучна; ріже тільки душу вираз „не гнув
кирпи« відносно Шевченка, (ст. 10)—занадто
вульгарно! Не зовсім ясний вираз „великі
владарі на сім світі« (ст. 17).
Зовсім невлучне вживання слова „жи¬
дівський« замісць „єврейський" (ст. 29 і др.)•іут уже мусимо здивуватись д-ю Гетьманцю.
Адже євреї вважають це слово образою
для себе,—д^ію Гетьманцю цеж відомо,—на
що ж він без всякої зрозумілої підвалини бе¬
реться до подібної непевної „філології"!
Можна було-б ще вказати на де-які по¬
бажання відносно повноти характеристики
нашого поета в книжці д-ія Гетьманця, але

й в такому вигляді праця його не пропала
марно. Свою користь вона зробить власне
аналізом громадського боку творчости Шев¬
ченка, зробленим досить вірно.
їв. Ст—ко.
Ілюстрації до Кобзаря.
Ілюстрована Шевченківська Бібліотека.
24г випуска. Видання В. Яковенка. СПБ. 1911.
Юбилейна Шевченківська серія. Ю ви¬
пусків. Видання Товариства „Час". Київ 1911.
1) Наймичка. 2) Катерина. 2 випуска.
Видання „Благотворительна™ Общества изданія общеполезныхъ и дешевыхъ книгъ"
СПБ. 1909.
Останніми роками, особливе під час 50-х
роковин смерти Шевченка, значно піднісся
інтерес до Шевченка як артиста-маляра, але
до признання малярської гідности нашого
поета ще дуже і дуже далеко. Особливо різ¬
ко і неприємно вражає лехковажне відношеннє до рисунків Шевченка при розгля¬
данні ілюстрованих Шевченківських видань.
Чи є такий неук-маляр, щоби з лехким
серцем не брався „ілюструвати" Шевчен¬
ка? І кожен з цих малярів знаходить ви¬
давця швидче ніж рисунки справжнього Шев¬
ченка. Вже не будемо згадувати Гайдама¬
ків Сластьона та зшитків Мікєшина; але новійші „ювилейні" видання 1911 року, такі як
зовсім не ювилейного вигляду видання „Час"
і кращого зовнішнього вигляду видання Яко¬
венка, наче мають своєю головною метою роз¬
повсюджувати в народі, разом з поезією Коб¬
заря, малярську макулатуру. Ще видавництво
„Час" принаймні хоч маленьку частину своєї
серії видала, скористувавши ся рисунками
Орлова, у котрого, правда, Варнак робить вражіннє швидче поезії Гоголя ніж Шевченка,
та Холодного, що, розуміється, з більшим пра¬
вом ніж всі іньши може брати ся до ілю¬
страцій на шевченківські теми. Правда, ледве
чи і в ілюстраціях Холодного Шевченко пі¬
знав би своїх героїв з „Тополі" або з поеми
„Чернець". Але в кожнім разі Холодний має
хист ілюстратора о стільки, що в своїх ри¬
сунках передає свій настрій від поезії тек¬
сту, і цим настроєм переймає свій рисунок.
Холодному меньше удала ся дівоча постать,
що „мов та сонна, в степу заспівала"; ху-

дожник не зправився з надто не сучасним
романтизмом теми поета, за те із сцени ко¬
хання в тій же поемі (Тополя) вивязався не¬
звичайно тактовно і навіть шляхетно. Але
найкраще у Холодного вийшов Семен Палій
в чернечій одежі край „Дзвонкової". Мону¬
ментальна постать ченця, обвіяна бурями
життя, яскраво виділяеть ся чорного плямою
на фоні весняного садку. Цей рисунок, може,
найкращий між всіма'сучасними ілюстрація¬
ми до Шевченка. Але, при всій своїй гідно¬
сті, він може передати настрій сучасного чу¬
лого читача кобзаря і ні в якому разі не ро¬
бить цілости з текстом. А це найкраще із
усього. Решту книжечок своєї серії видав¬
ництво „Час" віддало ілюстровати таким ма¬
лярам, як Ждаха та їжакевич. Це так само
просто, як Яковенко, що замовив, для своєї
серії в 24 книжечки, всі козацькі сцени ри¬
сувати Н. Ткаченку, а лірику та баллади С.
Душну; і ці майстри, що називаеть ся, постарали ся на втїху підприємцеві. Ще далї Яковенка пішло Петербурзьке Товариство, що
рисунки для своїх видань брало у вульгар¬

ного, розміняного на базарі, Каразіна. Таке
зістаєть ся вражіннє, наче хтось виголосив
пекельний конкурс на поганійте ілюстровання Кобзаря.
І такий ганебний конкурс відбуваєть ся
в той час, коли незмірно богатий запас ілю¬
страцій оставив по собі сам Шевченко, запас
рисунків, що роблять одно ціле з його поезією.
Наприклад, після Шевченка зостала ся
картина „Гамалія", (Искусство 1911 стор. 107),
а Яковенко видає свою брошуру з рисунком
Ткаченка, а „Час" з рисунком їжакевича! Як
це назвати? Шевченко зоставляє дуже гарну
картину в олійних фарбах „Катерина", а Пе¬
тербурзьке „Товариство" для своєї брошури
послуговуєть ся Каразіним!
Очевидно, ще багато води утече, поки
Шевченко-рисовальщик здобуде собі належне
признание, і поки ми дочекаемо ся видання
Кобзаря з рисунками самого поета. А, може, і
зовсім не дочекаемо ся! В кожнім разі сто¬
літній ювилей з дня народження нашого ве¬
ликого поета, нацто, швидкий термін, щоби
таке виданне побачило світ.
Д- А.

До ілюстрацій.
Вибіраючи ілюстрації до присвяченого
100 літньому ювилееві Шевченка числа „Сяй¬
ва", ми керувалися бажаннем представити
рисунки і малюнки Шевченка по можливости з
усіх часів його життя, всіх сюжетів, що він
торкався як художник-маляр і всіх техніч¬
них засобів, що він вживав як маляр, рисо¬
вальщик і гравер.
Далеко не для всіх робот Шевченка ми
можемо нині установити точно дату їх ви¬
конання, особливе робот виконаних на за¬
сланню. Тут нам здебільшого доводиться ке¬
руватися змістом рисунку і по змісту опреділювати, коли цей рисунок міг повстати. Але
напр. краєвиди з над берегу Каспія, могли
повстати протягом семи років (час перебу¬
вання Шевченка в Новопетровському); тому
Для цих рисунків і- дату ми повинні ставити
ростягнуту на сім років. Це найменьш пев¬
ний час для хронології рисунків Шевченка,
іас виконання більшости робот Шевченка з
инших періодів його життя тепер вже можна
установити точнійще.
1) / з листа до брата Мітити. Стор. 59.
Листа до Микити Шевченка, свого старшого
брата, Шевченко писав у Петербурзі 2 марта .
1840 р. Лист написаний на великому аркуші
паперу і з обох боків внизу зправа накидано
рисунки пером. З цього приводу Шевченко
в листі вибачається: „Шо то як маляр, то

вже скрізь понамальовує всякої всячини, ти
вибачай, забув, шо письмо до тебе, та й ну
малювать—задумую иноді, не тобі кажучи".
Лист переховується в Чернигові в музею ім.
В. В. Тарновського.
2) Катерина. Стор. 55. Картина олійни¬
ми фарбами 935X720. В музеї ім. Тарновського
у Чернигові.
3) Суворов на березі Тїчино. Стор. 61.
Рисунок до книги Полевого: Історія князя
Италійскаго, графа Суворова- Рымникскаго.
Штиховании на дереві у Парижі Andrews,
Best, Le Loire. Першим виданням книга вий¬
шла у Петербурзі в 1843 році. Рисунок пред¬
ставляє момент коли Суворов з військом, від¬
ступаючи з Італії до Швейцарії 13, IX, 1799
робить привал на березі Тічино.
4) Смерть Потьомкіна. Стор. 67. Рису¬
нок з тої-ж книги, що і попередній, там-же
штиховании, представляє ілюстрацію до слів
Полевого: Потьомкін... „конав в тяжкій перед' смертній хоробі два місяці, хотів умерти „в
своєму Миколаєві", поїхав туди, і на 38-й
версті від Ясс, невблагана доля чекала його
—час смерти наблизився—Потьомкін звелів
винести себе із карети—на землі розстелили
плаща, поклали на нього уміраючого і—ок¬
тября 5-го 1791 року, не стало Потьомкіна".
5) Пані Маевська{?). Стор. 38. Портрет
олійними фарбами з підписом: Т. Шевченко,

1843. Розмір 403X360. Власність Ф. Кундеревича, ранійше В. Горленка. Був на ювілей¬
ній виставці у Київському музеї в 1911 році.
Представлену на портреті особу опреділив
як пані Маєвську покійний В. Горленко. Але
представлена особа ледве чи близша родичка
коменданта Новопетровського форту Маевського, бо портрет написаний перед засланнем.
в) Судня рада. Стор. 46. Гравюра. Роз¬
мір 189X261. Сцена старого козацького суду.
Це перший лист альбому „Живописная Ук¬
райна", що Шевченко видав у Петербурзі
в 1844 р. Повні примірники цього альбому
находяться у Чернигові в музеї ім. В. Тарновського, в Київі у власности п. В. Науменка і в . Петербурзі в збірці сен: Рейтерна.
Мідяна доска для цеї гравюри в музею В.
Тарновського у Чернигові.
7) У Київі. Стор. 47. Гравюра. Розмір
174X268. Це шостий і останній лист того-ж
альбому. Представляє краєвид під Київом на
березі Дніпра.
8) У Густині. Стор. 50. Сепія. Це 16-й
лист із альбому Шевченка, представляє тра¬
пезну церкву Густинського монастиря не_за.
довго перед реставрацією. Густинський монастирь, в трох верстах від Прилук; Шевчен¬
ко, в повісті „Музикант", так описує цей „напівзруйнований монастирь... Це справжнє
Сенклєрське аббатство. Тут все есть: і канал
глибокий і' широкий, колись-то наповнений
водою із тихого Удаю, і вал, і на валу висо¬
ка кам'яна зубчата стіна з внутрішніми хо¬
дами і бойницями, і безкінечні склепи або
підземелля, і надгробні плити, що в землю
повростали, між величезними суховерхими
дубами, може статися, самим ктитором посаженими. Словом, все єсть, що потрібно для
самої повної романтичної картини, розумієть¬
ся під пером якого небуть Скотта Вальтера...
Я... довідався, що монастирь збудовано кош¬
том і працею безчасного гетьмана Самойловича в 1674 р., про що свідчить портрет йо¬
го, яко ктитаря, написаний на стіні в сере¬
дині у головній церкві". Шевченко їздив у
Густинь із Прилук з о. Иллбіо Бодянським
v3L_a£Laöpi_1845_.pOKy, КОЛИ І Зробив ЦЄЙ рисунок.
9) Церква Покрови у Переяславі. Стор.
51. Акварель, 6-й лист із того-ж альбому, що
і попередня сепія. Написана скоро після по¬
вороту Шевченка із Густина у Переяслав.
Церква Покрови у Переяславі будувалася з
1704 по 1709 роки полковником переяслав¬
ським Іваном Мировичем. Докладно історію
цеї церкви розказано А. Стороженком у Київськ. Стариш 1891, т. І, стор. 344—351. З
цею церквою звявані в народі цікаві легенди.
Межи иньщим оповідають, що кінь під Ма¬
зепою упав перед церквою Покрови, коли
Мазепа виїздив під Полтаву з Переяслава в

останній раз; це зрозуміли як дуже лихий
знак. Коли-ж Мазепа після цього ввійшов у
церкву помолитися, то з очей Божої Матері
на чудотворній іконі капнула сльоза. Альбом
з двома останніми рисунками находиться у
Чернигові в музею ім. В. Тарновського. Його
звичайно датують 1844 роком.
10) Коло СеднеШГ~СЩі. 57. Сепія, роз¬
мір 212X293. Рисунок зроблено Шевченком
у марті 1847 року. У Седневі, в маєтку Лизогубів, в 20 верстах від Чернигова, Шев¬
ченко бував ще в марті 1846 року наїздами
із Чернигова, а март 1847 р. весь прожив у
Седневі і багато працював. Тепер у Седневі
в парку поставлено памятника Шевченкові
(рис. на стор. 61). Сепія находиться у му¬
зею ім. В. Тарновського у Чернигові.
11) Іигр. Стор. 48. Акварель з альбому
Аральської експедиції 1848—9 р.р. Знято з
оригиналу у Київському музею. Той-же рису¬
нок увійшов в заставку на заголовному листі
в альбомі малюнків Тараса Шевченка (СПБ.,
1911), для чого видавництво скористувалось
рисунком цього тигра в Бутаковському аль¬
бомі у пані Т. фон-Глазенап у Петербурзі
12) У киргизів. Стор. 45. Сепія з часів
Аральської експедиції. З лівого краю рисун¬
ку автопортрет Шевченка на півлежачого на
ліжку. Рисунок находиться в збірці сен Рей¬
терна у Петербурзі;.ранійше належав Вас
Лазаревському.
13) Остров Миколи. Стор. 58. Акварель
з часів Аральської експедиції. Розмір 135Х
226. Належить чернигівському музею ім В
Тарновського. В каталозі сего музею (т П
Чернигів, 1900) № 208 називається
Берег
Аральського моря«. Назва остров Миколи на¬
лежить п. О. Новицькому.
"ікили на-,
14) На муштрі. Стор. 49. Рисунок Шев¬
ченка на себе самого з гірко-іронічним Ш-

писом. Правдоподібно це той р и с у ™ ^ 5 ,
Шевченко послав до Андрія Ли£огубаг лис¬
том від 29 декабря 1849 р. з Оренбург В

лиси Шевченко межи иньншм п и ї Ж

силаю Вам оцього гарнадера (це я)-'згадуйте
Мене дивлячись на його, друже мій Х и й ? «
15) Батареям 2 Новтетровськогоіїм
ту. Стор. 68. Та сама, батарея не раз рисова'
на Шевченком т д ч а с його перебуватя v
Новопетровському з 17, X, 1850 д Г з ^ т п

1857. Так, разом з ф о р т о м , вона ^ 1 ^ 1 ° '
в двох акварелях чернигівськогоРмузеї? Н ?
пис в кутку зроблено пізнійще б о 7н ш2 * ло р т
названо Александровським i w £ ,
*
буЛО НОВОПетрОВСЬКИЙ Й т в Р185о г? В а Н °" Ж
Шевченка там вже не було Р т т ™ Р "8 р ок б*ло ел и

но, очевидноТ^ивінського i , 2 SУ °S
"
цей рисунок п. І. НИКольсьїОм? - Н а л е ж и т ь

ною зРтих ?7. ^ Ш е в ч ^ н к Г п ^ и ^ Г н и ї :

нього-Новгороду у Петербург для продажу.
Куліш пише про ці акварелі у листі від 1 нояб¬
ря 1857 року до В. Тарновського (сина): „При¬
слав (Шевченко) сюди 17 акварелей, которі
представляють усі тиї сторони, покоторим він
блукав невольником. Тут розіграють їх у ло¬
терею, і шкода, що історія заточення нашого
поета розійдется по чужим рукам. Годилосьби панам нашим захватить у свої руки такі
клейноти. 250 срібних їм ціна. Стоять того:
душа Тарасова в тих видах пустинних так і
сияв". Ця акварель в числі, здається, восьми,
із згаданих Кулішем 17, находиться в чернигівському музеї.
17) А. О. Лазаревська. Стор. 52. Портрет
Атанасії Олексіевни Лазаревської, зроблений
тушею і білим олівцем в августі 1859 р.; тоді
Шевченко вже останній раз> виїзжаючи з Ук¬
раїни, на дуже короткий час заїхав до Ла¬
заревських на хутір, коло Конотопа. Цей пор¬
трет був на ювилейній виставці 1911 року у
київському музеї; належить родині Лазарев¬
ських. Розмір 297X229. Підпис: 1859. Т. Шевченко.
18) Граф Ф. Л. Толстой. Стор. 53. Пор¬
трет графа Федора Петровича Толстого, що
грав таку велику ролю у справі визволення
Шевченка з заслання та салдатчини, штихував вдячний поет, і передав Толстому, як
сказано у написі: „На память 22 августа 1858
р. . Підпис під гравюрою: „Т. Шевченко 1860"
вийшла на відворіт. Розмір 1G2X123. Орігінали-гравюри цього портрету находяться в
музею їм. В. Тарновського у Чернигові, в збір¬
ці сенатора
Рейтерна в Петербурзі і инш.
. 19 ) казат
Літера G. Стор. 54. Не можна зпев™™^° т £
и» чи рисунок цеї літери зроб¬
лений Шевченком. Цю літеру взято із книги
„наши списанные съ натуры русскими", ви¬
дання Іеакова
у Петербурзі 1841 р., на стор.
а
llt:J °И0?*Д
нвя
Квітки-Основяненка „Зна3
'8 1 1люетрацій до цього оповідання не
SSS* ? сумніву
тільки перший чільний риГ ш ЯБ с 16 ж ^ Шевченком. („Дзвін", кн. 2,
ття
: инші рисунки до цього оповітп^отг Н еB I . та!Ши
еано і де-які з них напевне
cvn™ T° И-Д нн1ее належать. Що до цього риЇК«її~
ть його так висока, що мож¬
ливо припустити
належність його Шевченкові,
шина г и°РЩ>ет
Шевченка роботи М. Мікеей
Р 33
ЛОЙЯНЛ™°ЛИСТа
' - ^Ш д портрет взято з літограVMSBH ^
№ портретом на листі
сан? м ffCy*H0K Шевченка в труні і підпи¬
сано м. Микішинь. 26 февраля 1861 г. СпбЛ
зтгігт llrS^0^ G T Фотографія
Шевченка в цілий
35
X S T I »f^-М0ЄТИ
° P - - Э ЦЬОГО приводу цікаво
муля?номГ
^ *№ Шевченка'. В форS S ? ^ * У С І Ш с к °ві в Орській кріпости Шев¬
ченка записано до 2-ої роти; там-же записа¬
но, „рядовий« Шевченко 2 роти на зріст 2
ар. 5 в.; мае лице чисте, волосся на голові і

на бровах темно-русяве, очі темйо-сірі, ніс
звичайний... Читати і писати уміє... За писан¬
ня баламутних віршів прийшов' на службу
рядовим", з правом на вислугу, під найпильнійший догляд, з забороною писати і малю¬
вати і щоб від нього ні в якому виді не мог¬
ли виходити баламутні і лашквільні твори.
Не жонатий.—Начальник другої роти Косарьов
каже, що на зріст Шевченко був 2 ар.
З1/* вер. З того виходить, що Шевченко був
росту нижче середнього. В ранжирному ре¬
єстрі був записаний 191-им. Значить 190 чо¬
ловік в роті були вище Шевченка. Ся рідка
фотографія належала покійному українському
історикові Олександру Матвієвичу Лазарев¬
ському. Ол. М. живши в Петербурзі, що дня
бачився з Шевченком—вони разом столувалися у старшого брата Олександра Матвієвича—Михайла Матвієвича, одного з найбіль¬
ших приятелів Шевченка. Ця фотографія по
словам О. М. Лазаревського найбільше по¬
дібна до Шевченка.
22) Брапіи поета. Стор. 36. Фотографія
обох братів Шевченка,—старійшого від поета
Микити і молодшого Йосипа належить до
збірки Ф. Красицького.
23) Тарасова могила. Стор. 70. Етюд по¬
кійного Пимоненка представляє могилу ПІевченкову так, як вона виглядала спочатку, до
виведення нинішнього монументу.
24) Оселя в Будшцах. Стор. 41. Ця фо¬
тографія здійнята п. Ф. Красицьким у Будищах і, можливо, представляє будинок, де поет
гостював в маю-червні 1845 р.
Обмежений розмір нашого місяшника не
дав нам можливости представити репродукції
праць Шевченка в такому числі, як це-б нам
хотілося, але старалися зробити, що можли¬
во. Вважаємо своїм обовязком зложити нашу
подяку п.п. М. Біляшівському і Д. Щербаківському за гречвий дозвіл скористуватися
коллекцією київського музею.
Д. А.

ДО ЮВІЛЕЮ ШЕВЧЕНКА.
* Ювилей у Київі. 27 січня під проводом
Н. С. Ярошевського, в помешканню київської городської управи одбулося засідання комісії по
урядженню у Київі вшанування ювилею Т. Г.
Шевченка.
* Ювилей і духовенство. Київське духовен¬
ство запитало митрополита Флавіана, чи можна
місцевому духовенству правити панихиди в день
століття з дня народження Т. Шевченка. Досі,
як відомо, київське духовенства в роковини смер¬
ти Шевченка завше безборонно правило пани¬
хиди по поетови.
* В комітеті. Городську думу, де виставле¬
но проекти пам'ятників Т. Г. Шевченкові одвіДало кілька тисяч душ.
Оглядали проекти священики, офіцери, сту¬
денти, робітники і инш.
Через те, що де-які люде довго не повер¬
тають (по скілько місяців) підписних листів для
збірання жертв об'єднаний комітет розіслав та¬
кий циркуляр:
„Не маючи й досі відомостей про резуль¬
тати збору грошей на будівлю пам'ятника Т. Г.
Шевченкові об'єднаний комітет прохає поверну¬
ти підписний лист для збірання грошей, що тре¬
ба комітетові для рахунків. Коли ж жертви в хоч
' в малому розмірі, то не збіраючи нових жертв,
треба гроші прислати у касу гор. управи і по¬
вернути лист.

* -В київській гор. ювилейній комисії. Як
відомо, київська городська ювилейна комісія з
приводу заборони святкування ювилею Т. Г. ШевЧе
нка постановила скласти свої уповноваження
Зр
°бити про це доклад у гор. думу.
Доклад комісії про це може бути не раніш
1о
^^відація комісії по упорядочению Шее°вих
свят. 4-го лютого в городській думі
д п
' Ровод ом П; Ярошевського одбулись ліквіда¬
ційні збори комісії по- упорядженню^ Шевченкових свят у КйївІ. Заслухавши заяву, що святку¬
вання ювилею у Київ! офиціяльно заборонено,

Ченк

збори постановили скласти про це протокола і
внести його на розгляд думи.
* Заборона ювилею Т. Г. Шевченка. П. На¬
чальник краю запросив до себе городського голову
п. Д'якова і заявив йому, що всякі приготовления
до офиціяльного вшанування пам'яти Т. Г. Шев¬
ченка треба припинити, бо ніякі народні вшану¬
вання поета не буде дозволено.
Відомости про заборону офиціяльних свят
одержано у Київі ще раніш. В розмові з співро¬
бітниками газет гор. голова І. Н. Д'яков вислов¬
лювався, що вищі сфери ставляться негативно
до урядження свят з приводу 100-ліття народ¬
ження Т. Г. Шевченка.
Є також вісті, що місцевому духовенству
буде заборонено правити панахиди по Т. Г. Шев¬
ченкові.
* Циркуляр київського попечителя. Попе¬
читель київської шкільної округи п. Деревицький видав особливого циркуляра до всіх началь¬
ників середніх шкіл та директорів народніх шкіл
свого округа з приводу участи школярів в май¬
бутнім святкуванні ювилею Т. Г. Шевченка в
якім пропонує не допускати ані ширення тен¬
денційної „української" ювилейної літератури се¬
ред школярів, ані загалом яких-небудь одступів
од звичайного ходу буденної шкільної праці в
день Шевченкового ювилею.
* Ліквідаційні збори гор. ювилейної комісії.
Городський голова І. Н. Дьяков сповістив предсідателя городської ювилейної комісії по органі¬
зації ювилею Т. Г. Шевченка—гласного Н. С.
Ярошинскаго, що п. начальник краю з наказу
міністра внутрішніх справ порадив, спинити при¬
готовления до Шевченківського ювилею. Заборо¬
на ювилею ще не скрізь відома, бо у Київ все
надходять звістки про делегації, я к і м а ю т ь
їхати на свята.
* Запрос про закладку пам'ятника
Де¬
партамент загальних справ повідомив канцеля¬
рію губернатора про те, що закладка пам'ятни¬
ка Т. Г. Шевченкові не буде дозволена доти, по¬
ки не будуть прислані в міністерство внутрішніх

справ—проект пам'ятника та викопіровка з пла¬
ну тої частини города, де хртять ставити цього
пам'ятника.
Вчора в цій справі п. київський губенратор зробив запрос гор. голови
* У Петербурзі. Петербурзьке українське І
поступове російське громадянство енергійно по¬
чало готуватись до Шевченківських роковин. Ци¬
ми днями буде знято питання про святкування
в Академії Наук. Поки що „Спб. О-во народныхъ
университетовъ* оповістило про урочисте вша¬
нування пам'яти Шевченка на 15 февраля в ве¬
ликому Тенішевському залі. Товариство імени
Т. Шевченка подало прохання на вечір Шевчен^
ка на 5 марта. Клуб український теж збіраеться
шанувати пам'ять Шевченка.
* Шанування Шевченкового ювилею петер¬
бурзькою академією. Амадемія мистецтва в Пе¬
тербурзі зріклась сама шанувати ювилей Т. Шев¬
ченка і постановила вияснити, чи буде шанува¬
ти ювилей поета російська академія наук.-Ко¬
ли академія наук буде святкувати цей ювилей,
то представниками на цьому святі від академії
мистецтв- доручено буде акад. Репіну й Мате.
* В Петербурзі на сільсько-господарських ви¬
щих курсах 25 января одбулись загальні збори
українського земляцтва з приводу впоряження
українського вечора-концерта 8 февр. й святку¬
вання ювилею Т. Г. Шевченка.
* В Катеринославі зібрання Шевченківсько¬
го комітету одбулось в залі громадської управи;
прибуло на засідання коло 60 душ. Прочитано
протокола попереднього засідання і повідомлено
п
Ро те, яких заходів вжито для виконання його
постанов.
В Катеринославі на останньому засіданні
евченківського комітету постановлено було впо¬
рядити Шевченкове свято безплатно і просити
городську. д у м у асигнувати на це 500. карб. На
засіданні вияснилось, що думська комісія ухванов* П р о п о з и ц і ю комітету про бажаннїсть постаБасей П _ а М ' я т н и к а поетові і про переіменування
вання" 01 В У П И Ц І в Шевченківську та про засну, , „ . . с т и п е ндій імени Шевченка при Петербург
зькіи акапАміт
МИСТЄЦТВ
мали
обговорювати^
' В С І засіданні
* п Р о е к т игородсьт
а
' и с ь в загальному
горо УМИ П р ° * * Яв орницький радить просити
K
500
J ДУМУ П р о а с и г н Ування музеєві Поля
карб, на видання альбому Шевченка з до¬
кументів, що переховуються в цьому музеї. На
урочистому засіданні, що присвячувалось вшану^
ко-

ванню пам'яти Шевченка з докладами мали висту¬
пити—проф. Яворницький, В. В. Біднов, Н. В.
Биков.
Після докладів художньо-літературний одділ, який повинен складатись з двох номерів хо¬
рового співу („Як умру" і „Вмер батько") і
скількох номерів деклямації. Потім було прочи¬
тано листовну пропозицію д-ра Нейштаба увіко¬
вічити пам'ять Шевченка заснуванням просвіт¬
ньої інституції, народнього дому імени Шевчен¬
ка, де б містились бібліотека й театр і впоряжались читання та лекції на українській мові.
* 3 Катеринослава повідомляють шо через
„незалежні обставини" святкування ювилею Шев¬
ченка обмежиться тільки урочистим літератур¬
ним вечером. Шкільному начальству наказано,
щоб не було ніякого шанування пам'яти поета
в школах.
Комїсія горрдоької думи згодилась на по¬
становку пам'ятника Шевченкові, на наіменування одної з городських вулиць і одної з городських шкіл іменем Шевченка.
* В Житомирі. 5 февраля відбулось засідан¬
ня Городської Думи, на якому між иншим, мали
обговорювати питання про вшанування ювилею
Т. Г. Шевченка. Де-які з гласних, що мали під¬
няти це питання, .страха ради іудейска", не
прийшли зовсім на засідання, а друга частина,
Що хоч і вважав себе за громадських діячів і
частенько виступав з силою всяких пропозицій,
в цій справі неначе оніміли, боячись, очевидно,
„скомпромітувати" себе.
* В Житомирі до Шевченкового ювилею го¬
туються мляво. Поки що п. Совинський обіцяє
поставити в ювилейні дні в свойому театрі , Н а зара Стодолю". Крім того, житомірські українці
збіраються послати свого представника на пос¬
вячення місця під пам'ятник Шевченкові.
* В Новоросійську. На. засіданні Новоросійсь¬
кої думи 24 февр. при обговоренню питання про
святкування столітніх роковин Шевченкових, один
з гласних (всюди по одинці: Київ—з особливим
„MH^HieMb" д. Добриніна, Харьків — з промою
проф. Вязигина, проти Шевченка, Новоросійськ—
з протестом гл. Снігарьова). П. Снігарьов висло¬
вився проти того, щоб громадську Новоросійську
бібліотеку назвати Шевченківською та постави¬
ти в ній бюст його, бо, мовляв, зпочатку треба
вшанувати Пушкина, а тоді вже Шевченка.
Але инші гласні в один голос запротесту¬
вали проти такої промови і заявили, що як

прийде черга до російських геніїв, то Тх так са¬
мо вшанують, а тепер—черга за Шевченком.
* З Новоросійська пишуть, що 23 ц. м. дума
постановила на спомін столітнього ювилею з дня
народження українського поета Т. Г. Шевченка
заснувати в Новоросійську бібліотеку його Імени
і в бібліотеці поставити погруддя Шевченкове.
* В Катеринодарі.
Крім того, що складаєть¬
ся комісія при міській управі що до вшанування
Шевченка, ще й Жіночий Клуб на засіданні 2
февр. обібрав комісію для розроблення програми
вечора в Жіночому Клубові, присвяченого цілком
пам'яти Шевченка.

* Заява гласних м. Катеринодару. Гурток
катеринодарських городських гласних подав міс¬
цевому городському голові таку заяву в якій про¬
сить міську думу ухвалити постанову про участь
городської самоуправи в ювилейних святах та
обрати комісію, яка склала б програму свята,
а також знайшла б спосіб ушанувати пам'ять
великого поета Т. Шевченка, як того вимагає
гідність м. Катеринодару.
* В Полтаві
городська театральна комісія
постановила дати городський театр для народньої вистави—вечора в пам'ять 100-лІття з дня
народження Т. Г. Шевченка на 25 февр. Крім
того, комісія визнала можливим дати театр І на
16 февраля для упоряження Шевченківського ве¬
чора по ініціативі гуртка громадських діячів.
'•* Офгщіяльне запитання.
Полтавський гу¬
бернатор повідомляв полтавську губ. земську уп¬
раву, що в міністерстві внутрішніх справ є відомости, що 26 февр. в Київі мав бути закладка
пам'ятника Т. Шевченкові, на збудування якого
міністерство внутрішніх справ дало полтавській
губ. земській управі дозвіл збірати жертви по
всій Росії. Але й досі в міністерстві нема ко¬
пії з плану тої частини Київа, де мають стави¬
ти пам'ятник, а також нема й проекту самого
пам'ятника. Зважаючи на це і згідно з вимогою
Департамента загальних справ, полтавський гу¬
бернатор просить управу подати відомости, в
якому стані стоїть справа з збудуванням па¬
м'ятника.
• •
# В Умані. 28 янв. на засіданні уманської
міської думи розглядалась заява гуртка гласних
думи з 8-ми душ про вшанування пам'яти Т. Г.
Шевченка. Заяву ухвалено прийняти одногласно,
без дебатів.
# В Миргороді (на Полтавщині), справа з
Шевченковим ювилевм стоїть досить зле. Грома¬

дянство почував, що треба вшанувити пам'ять
великого поета чимсь видатним; багато й розмов
про це, але Ініціаторів-упорядчиків ювилею й до¬
сі не знаходиться.
* В Таганрозі в понеділок, 27 января, в 8
год. вечора, в комерційній школі одбулось пер¬
ше зібрання особ, що висловили бажання взяти
участь в шануванні пам'яти Т. Шевченка 25-го
февраля, скликане по ініціятиві директора цієї
школи А. А. Левицького.
Для широких кол мають впорядити, в одно з
чергових свят, загально-доступну виставу в го¬
родському театрі, в якому аматорами буде вико¬
нано др. Т. Шевченка—„Назар Стодоля". Хор
аматорів почав вже готуватись до свята.
* Ювилей Шевченка в Сумах. Сумський ук¬
раїнський гурток аматорів драматичної і музич¬
ної умілости готується урядити святкування юви¬
лею Т. Шевченка 25 февраля.
* В м. Воронькові (на Полтавщині) складаєть¬
ся гурток селян, охочих їхати в Київ на ювилейні Шевченківські свята.
* Календарі і ювилей Шевченка. Майже усі
більш відомі і народні російські календарі на
1914 р. умістили портрети Т. Г. Шевченка. Ви¬
давець Ситін видав „Всеобщій русскій кален¬
дарь" на обгортці з великим портретом Т. Г.
Шевченка. На обгортці в напис „100-літіе рожденія знаменитаго украинскаго поета", В одділі
„памятныя годовщины писателей- про Шевченка
надруковано: „Мелодія чарівного вірша, глибока
сердечність гуманізм, щирість, яскравість, худож¬
ність зразків і безкрайня любов до народу став
лять Т. Г. Шевченка поруч з великими славянськими поетами".
„Крестный календарь- А. Гатцука також умі¬
стив портрет Т. Г. Шевченка і під ним підпис„Століття поета, який прославився головним ч « '
ном „Кобзарем-, написаним мелодичним віошом
і повним яскравих художніх зразків та глиб
любови до народу, з якого він вийшов«
'
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вин народження Т . П. Шевченка'; згодившись на
пропозицію комисії збори ухвалили доручити губ.
управі видати присвячений пам'ятй Т. Г. Шев¬
ченка альбом, в якому уміщено було б, головним
чином, репродукції річей, які есть в музеї Тарновського і стосуються великого українського по¬
ета, а також найбільш інтересних річей з того
скарбу, що має музей; на видання альбому при¬
значено 2.500 р. Крім постанови про видання
альбома, черн. губ. земські збори ухвалили ще
одправити 25 лютого панихиду по Т. Шевченко¬
ві в українським музеї імени Тарновського і впо¬
рядити тоді ж урочисте засідання архивно! ко¬
місії, присвячене його пам'ятй.
* Ювилейнгш альбом. У Київі коло 25 фев¬
раля вийде альбом „Шевченко, какъ живописець
и граверъ". Альбом видав видавець журнала
„Искусство" В. С. Кульженко. „Журналъ Искус¬
ство" також буде присвячено пам'ятй поета.
»
* З Сочи повідомльють, що тамтешні україн¬
ці постановили вшанувати пам'ять Шевченка
безплатним українським вечером з' рефератом
для народу. Крім того, ще готують до вистави
„Назара Стодолю".
* -В Ростові-на-Дону.
5 февр. в комерційно¬
му клубі одбулась нарада гуртка, що впоряжав
Шевченкові свята в цьому місті. Постановлено,
що 25 февраля в Комерційному Клубі одбудеть¬
ся урочистий літературно - вокальний вечір, в
якому крім місцевих сил візьмуть участь арти¬
сти, запрошені з столиць і ннших міст.
* Заборона Шевченківської комісіл. Поділь¬
ський губернатор не затвердив постанови кам'янець-подільської городської думи про вибір
особливої комісії для організації ювілейного свят¬
кування пам'ятй Т. Г. Шевченка.
: * Финансова комісія ростовської-на-Дону го¬
родської управи в засіданні 10 января ухвалила
взяти участь у святкуванні майбутнього Шевченкового ювилею.
* В Х-оролі загальне зібрання членів хорольського міщанського кредитового товариства по¬
становило, зважаючи на ювилей, асигнувати з
прибутків товаритсва на пам'ятник Т. Шовченка—10 карб.
* До Шевченківського Ювилею. Жителі с
Харсаків, на Полтавщині, клопочуться про те,
щоб нову земську школу в їхньому селі назвали
Шевченківською.
* Пам'ятй
Т. Шевченка. Завідуюча і вчи¬
телі 11-ої міської школи ім. Т. Шевченка у Харь-

тсові подали міській управи прохання, щоб 100літні роковини народження поета відзначити в
школі його імени так; 1) заснувати з осени цього
року в школі 4-й обов'язковий одділ; 2) реорга¬
нізувати школу ім Т. Шевченка в складну—двохкомплектову з сьома одділами; 3) заснувати в
однГй з жіночих середніх шкіл стипендію ім. Т.
Шевченка в розмірі плати за право навчання і
цю стипендію дати одній з учениць школи ім.
Т. Шевченка.
* В Гомелі музично-драматичне т-во готується
шанувати пам'ять Т. Г. Шевченка. 25 февраля
т-во впоряжав вечір, присвячений пам'ятй поета;
на ньому буде прочитано реферат про життя та
діяльність Т. Г. Шевченка, а потім буде вико¬
нано де-які твори tioeTa. Члени музично-драма¬
тичного т-ва діяльно готуються до Шевченківсь¬
кого свята, яке одбудеться в городському клубі.
* В Новозибкові, на Чернигівщині, админїстрація вживав заходів проти шанування пам'я¬
тй Т.Г.Шевченка, Начальство середніх шкіл „стро¬
го" заборонило учням брати участь у святкуванні.
* Роменський український
гурток на за¬
гальних зборах 26 января затвердив програму
святкування Шевченкового ювилею, виготолвену радою гуртка.

* Циркуляр міністра з приводу ювилею
Т. Г. Шевченка. (Телеграма з Петербургу, 5
февраля). Міністр внутрішніх справ розіслав гу¬
бернаторам і градоначальникам циркуляр, в яко¬
му радить забороняти прилюдні вшанування пам'яти Шевченка наіменовання його іменем шкіл
і вулиць, призначення стипендій і збірання жертв
на фонд Імени поета, незалежно від того, на
які б потреби не призначались зібрані гроші.
Одкриття пам'ятників і бюстів не повинно
носити характтр свята, а зібрання з приводу
ювилею не дозволяти.

* Запитання в Д. Думі про заборону Шев¬
ченкового ювилею. Думська опозиція з іниціятиви трудовиків вносить запитання урядові про за¬
борону вшанувати пам'ять славетного українсь¬
кого поета Т. Г. Шевченка. Інтерпелянти зазна¬
чають в запитанні, що адміністрація заборонила
закладку пам'ятника Шевченкові і навіть не доз¬
волила правити в церкві панахиду по поетові.
* В Полтаві, зважаючи на майбутнє шану¬
вання пам'ятй Т. Шевченка, городська управа
мав скликати нараду, на яку, крім инших, буде
запрошено представників товариств —„Боян" і

„Гурток" для переговорів про виготовлення про¬
грами ювилейної вистави.
* В длисаветі. 25 февраля в залі громадсь¬
кого зібрання при участи українських артистів
Л. Отаманської, О. Суслова і Т. Колесниченка
та місцевих аматорів одбудеться вистава, при¬
свячена пам'яти Т. Шевченка. Подробиці виста¬
ви виготовлює окрема комісія. Д-й Колесниченко
в місцевій єлисаветський газеті пропонує назва¬
ти одну з вулиць іменем Шевченка.
* В Одесі досить жваво посовується справа
з організацією об'єднаного святкування місцеви¬
ми літературно-просвітними товариствами Шевченкового ювилею. В святкуванні ювилею візь¬
муть участь: одеське товариство допомоги літе¬
раторам та вченим, т-во взаємної допомоги педа¬
гогам, „Українська Хата", літературно драматич¬
ний клуб і инші установи. Вже помічена й про¬
грама свята.
* В Ниоіснв-Дніпровському 25 февр. в народньому домі т-ва тверезости, на Султанівці,
мають живою картиною поставити „Катерину"
Т. Шевченка.
* В станиці Безкорбній (Куб. области). Пе¬
дагогична рада двухкласової щколи постановила
вшанувати 100-літній ювилей народження укра¬
їнського поета Т. Г. Шевченка виставою 25 февр.
п'єси: „Назар Стодоля" і невеличким вокальномузичним вечером.
* 3 с Дар-Hadeotcdu
(Полтавщина) пишуть
нам, що місцеві аматори хотіли виставити 26-го
февраля .Назара Стодолю», щоб хоч цею виста¬
вою відсвяткувати ювилей Т. Шевченка, але
місцевий батюшка наказав батькам аматорів за¬
боронити дітям впорядити цю виставу, бо впоряжати вистави взагалі гріх, а в піст, мовляв,
гріх великий.
* Історія конкурсів. Перший конкур на па¬
м'ятник Т Г Шевченкові одбувся в 1910 р.; на
конкурс було прислано 60 проектів і усі вони
були забракован! жюрі.
Другий конкурс на пам'ятник був у ІУП Р15 февраля (проектів було 45). Жюри постано¬
вило першої премії не видавати. Другу премію
вирішено дати Ф. П. Балавенському, третю—
Гаврилкову. Окрім того, було видано 5 додатко¬
вих премій по 100 карб. Третій конкурс, на яко¬
му було забраковано усі проекти, одбувся у
1912 році.20 декабря. Після цього й було ого¬
лошено четвертий іменний конкурс.
•5fr Геологогічні досліди грунту на місці бу¬

дівлі пам'ятника.
Городський інженер В. Д.
Рябчевський сповістив об'єднаний комітет, що на
місці майбутнього будування пам'ятника Т. Г. Шев¬
ченкові в садку на розі Васильківської і Караваївської вулиць зроблено геологичні досліди грун¬
ту і грунт там дуже добрий для будівлі пам'ят¬
ника.
* В Галичині.
В Перемишлі філія товари¬
ства українських наукових викладів ім. П. Мо¬
гили з. нагодч столітнього ювилею нарождения
Т. Шевченка, в залі українського інституту для
дівчат уряджує такі виклади: 15, февраля н. ст.
(вже одбувся) Іван Мандюк— »Славянофильство
Шевченка", 22 февр. Орест Авдикович—„Шев¬
ченко і Кирило-Мефодіївське товариство", 1-го
марта д-р Осип Туринський—„Естетика Шевченкової творчости", 15-го марта Яків Струхманчук—„Шевченко, як художник".
* Шанування Ювилею в Галичині. Краєва
шкільна рада видала такий циркуляр (подаємо в
скороченні): 1) в гімназіях з викладовою укра¬
їнською мовою належить подбати про вміщення
в шкільних справозданнях за рік 1913—14 нау¬
кових розвідок про життя або творчість Шев¬
ченка. Крім цього, дирекції й учительські коле¬
гії цих шкіл повинні подбати про упоряження
24 февраля, (день буде вільний од науки) Шевченкового свята. В програму цього свята увійдуть:
наукова лекція про значіння Шевченка, декла¬
мація поетичних творів і музично-вокальний кон¬
церт.
Треба вжити всіх заходів, щоб Шевченкове
свято було урочистим і величним.
2) В середніх школах з викладовою польсь¬
кою мовою в Східній частині Галичини свято
упоряжати там, де вчиться значне число укра¬
їнської молоді.
3) В учительських семинаріях треба впо¬
рядити Шевченкове свято, по пункту 1, з де¬
якими одмїнами.
4) Окружні шкільні ради, які мають у С войому заряді школи з українською викладовою мо¬
вою, або там, де українська мова—обовязкова
повинні подбати про Шевченкове свято. Треба'
щоб у виділових хлоп'ячих школах, в яких на'
ука української мови обов'язкова, учитель укра¬
їнської мови 24 февраля вияснив молоді виділових класів значіння Шевченка для українського
народу, подав коротеньку біографію поета і про¬
читав сам або доручив учням прочитати вибрані
з шкільних підручників вірші поета.

5) Наскільки буде можливо, вшанувати па¬
м'ять поета в народніх школах з українською викладовою мовою, а також в тих народніх школах
з викладовою польською мовою, де вчиться бага¬
то українських дітей.

* Приготування до Шевченківського ювилею в Галичині. Ювилей Шевченка львівське
Наукове Товариство ім. Шевченка буде святку¬
вати урочистим науковим засіданням, що відбу¬
деться 25-го февраля (10 марта нов. ст.).
Далі т-во львівський „Боян" упоряжае в
Львові 24 февраля великий концерт з творів
Шевченка. В концерті „Бонна" візьме участь
славетний український артист п. Мишуга і п.
Дністрянська (фортеп'яно). Взагалі концерт обі¬
цяє бути дуже цікавим.

ТЕАТР.
* Трупа українських артистів під орудою М. К.
Садовського кінчаючи оце 16 лютого, з великім,
як матеріяльним так і моральним поспіхом, свої
вистави в Київі споряжается для широкої ре¬
презентації українського театру на провінцію, а
власне: великій піст—Умань, а з Великодня до
1 травня Вінниця. Бере з собою такі пьеси:
Опери: Пан Сотник, Утоплена, Галька, Катерина,
Енеіда, Запорожець за Дунаеи, Наталка Пол¬
тавка. Драми: Зачароване Коло, Мазепа, Молода
кров, Натусь, Миреле Эфрос, Жид. вихристка,
Гетьман Дорошенко, Нахмарило, Зімовий вечір,
Брехня, Ой неходи грицю, Старе гніздо і молоді
птахі, Чарівница, Суєта, Житейське море, Дя¬
чиха, Штукаревич, Наймичка, Бондарівна, Гулі,
Артист, По ревизії.
-äfr „Крила"
М. М. Старицька - Черняхівська
одержала де кілька прохань дозволу (в Москві,
в Харькові, і др.) перекласти її буденну драму
„Крила" на російську мову.

* 3-го лютого на сцені Київської гор. опери
в перший раз було виставлено оперу—хвилинку
„Ноктюрн" покійного М. Лисенка.
* „Русско малорусска" трупа д. Глазу ненка
грає в Симфирополі (Крим).

* Народня українська вистава. Лубенське
товариство допомоги початковій освіти та дотеп¬
ним розвагам впорядило 2 февраля, в громадсь¬
кому зібранні загально-доступну українську ви¬
ставу. Грали »Борці за мрії"—Тогобочнього.
Після вистави аматорський хор того ж тов—ва,
під орудою д. П. Котка, проспівав скілька укра¬
їнських народніх пісень. Заля була переповнена.
Завдяки дешевим цінам (од 10 до 50 коп.) на
виставі була переважно біднота, яка дуже задо¬
волена, що й їм дали змогу побувати у театрі
й побачити українську виставу.
* Український артистичний гурток у Харь¬
кові. Д-ій Г. Хоткевич зорганізував український
артистичн. гурток при робітничім домі. В гурт¬
кові більш 50 душ. Тепер діяльно готуються до
Шевченківського свята.
* Українська трупа під орудою Г. Л. Данилова
розпочала вистави на ст. Дно, де пробуде до ве¬
ликого посту Трупа складаетьря з 14 душ.
* Трупа Донського з Яготина 25-го января
переїхала до Переяслава (Полтавщина) і почала...
російські вистави.
* Трупа А. Л. Суходольського грає в Харь¬
кові (театр Грикке).
* Аматорський гурток ім. Марії Заньковецької
збірае співацькі сили до хору і повідомляє укра¬
їнську публику в Вініпегу, (Америка) що приго¬
товляв і незабаром виставить драму „Мати-наймичка".
* Цензурою дозволено до цистави нову п'єсу
д. Старицької-Черняхівської „Сватання у царя
Латина".
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