
П. ТИЧИНА. 

І. 

Гаптує дівчина ü ридав— 
Чи тож шиття! 
Червоним, чорним вишивав 
Міні оісиття. 

Танцюють згуки на дзвіниці, 
І плаче дзвін. 
Я йду. Мій путь то із костриці, 
То із жоржин. 

Туліани линуть вгору, вгору, 
А. хмари вниз. 
Чому я не люблю простору, 
Як я без сліз? 

Я ввечері цілую рооюу 
І кличу сум. 
Чому, чому я оісить не можу 
Один без дум? 



Гаї шумлять— 
Я-слутдло.. 

Хмарки біжать—^ 
Милуюся.. 

Милуюся-^дивуюся^ 
Чого душі моїй 

Так веселе!?. 

Гей дзвін гуде 
Іздалеку; 

Думки пряде 
Мод Швами* 

Мод нивам® приливами 
Купаючи мене, 

Мов ластівку. 

Я йду, іду 
Зворушений. 

Когось все жду, 
Співаючи. 

Співаючи-кохаючи 
Під тихий шепіт трав 

Голублячий. 

Щось мрів гай 
Над річкою* 

Ген неба край—^ 
Як золото. 

Мов золото поколото 
Горить-тремтить ріка 

Як музика. 

Сніговий баль. 
(Сценка на 1 дію). 

До вистави дозволено 23 Мая 1913 г. № 4675. 

, т ДІЄВІ ОСОБИ. 

2-га ш в а ч к а (тиха, цокіреа). 
3-я швачка (немолода, сердита). 
Швей І И Н К а 8 П р а с к ш і ш . 

є на майстерня. По стінах висять паїїірові викройки, по столах сшитки. Усі за шпаркши рииишю. 

Г о с п о д а р к а м а й с т е р н і , товста, строга, 
з німок. 

Лакей. 
Денщик. 

Ява І. 
3-я ш в а ч к а . Життя наше мотузяне! 
1 - ш а (весело). Мотузочка обірветься І життя 

наше де дінеться! 
3-я. Тобі усе смішки! Не довго сміятимешся! 
1 - ш а. Е, чого там наперед плакати. 

2-га (нахиляв голову, зітхав). 
1-ша (пробув пальцем праску) Мотько, пу-

стовійко! Що ти мені подала? Тільки 
час гаяти! 

Дівчинка . Ось тутечки зараз! (схопила 
праску побігла). 



2-га. Та і так не встигнемо. Мені ще усі 
фальбанки позбірати і понашивати. 

3-я. А у мене і почать і скінчить. Не по¬ 
їдуть наші пані хвоетами віяти. 
Нізащо сьогодня не буде! 

l -ша. Треба, що-б було! А то сказала Каро-
ліна Івановна, що-й жаловання не 
заплатить. 

3-я. Чорти-б її затягли на той світ! Аж коли 
загадала! Учора по обіді покрояно, 
а сьогодня що-б було готово! 

2-га. Сиди у таке свято за роботою! 
1-ша. Та.сетж несподіваний баль. Розумієте, 

якийсь сніговий баль. Усі пані бу¬ 
дуть у білому, а саля прибрана у 
ялинки, як ліс. Я чула, як роска-
зувала прокурорша. От-то буде гар¬ 
но! Хоч-би одним оком подивиться! 
Я-б уже шила з усіх сил, аби мені 
поглянуть. 

3-я. Є на що дивиться! На чужі веселощи! 
На мене, так нехай-би вони усі по-
виздихали! 

2-га (зітхає). А я-б краще подивилася на 
той лісок, що коло нашого села, 
та на дівчат і хлопців, що сков¬ 
заються на ставк5г. От там тепер 
весело, та гарно. 

3-я. Тобі усе село! Забудь, лишень, що 
воно і є! 

2-га. Ніколи не забуду. Тільки мені і втіхи 
що згадаю. 

Ява II. 
Дівчинка з праскою {хлипає). 

l -ша. Ну, швидче, швидче! 
2-га. Ти чого плачеш, Мотько? 
Дівчинка . Так ударила по потилиці, що 

аж у вухах дзвенить. 
l -ша. Завіщо? 
Дівчинка . А ні за що! Каже, не туди 

праску поставила, щось їй там по¬ 
сунула на плиті. 

3-я (з серцем). Привикай, голодний попихач 
Дівчинка . Та вже така голодна, що аж 

тіло болить. Як зранку трохи поїла, 
то й досі нічого не дає! 

l -ша . Уже правда. І мені, як тій собаці, 
їсти хочеться. 

2-га. Скоро ніч зайде, а й досі не обідали. 
l -ша. Понабіралася роботи, так що-б і хви¬ 

линки не згуляли! Подвійну ціну 
узяла. 

3-я. Вона то кішені наб'є, а нам яка користь? 
Дівчинка . Тш.—! Кароліна Івановна іде! 

(тікає). 
Ява Ш. 

К а р о л і н а І в а н о в н а (говорить з німець¬ 
ким акцентом). Це просто шкандаль 
для моєї майстерні! Уже і од пред-
сідательши і од прокурорші при¬ 
силали. Ну, що-ж, чи ви сьогодня 
скінчете ці нещасні сукні? 

3-я. А чи ми сьогодня обідать будемо? 
Кар. Ів-на . Ах, якій грубіян! Тобі тільки 

обід! Перше діло, а потім обід. 
3-я. Так ви думаєте не годувавши тягти з 

нас роботу? Без харчу і КОняка 
не повезе. 

Кар. Ів-на . Ах, якій грубіян!. 
3-я. Привикли, що-б вам мовчали! 
Кар. Ів-на. Ти грубіян, на тебе треба по-

ліцію! 
3-я. Поліція нехай подивиться, як ви нас 

общитуете, та б'єте дівчаток по 
ГОЛОВІ. 



Кар, Івг-на^.От йщелцо! (у публіку). Ска¬ 
жіть, будь ласка: можно держать 
швейну майстерню і не бить дів¬ 
чаток по голові? Ти нерозумний. Ти... 
ти... сідДліст! Як би хто другий 
умів так краяти, я-б тебе і одного 
дня не держала! Сіціліст! (пішла з 
гнівом). 

Ява IV. 
З-ЯІ То то бо і є, що не покрає! На цьому 

ти і зуби ламаєш! 
і -ша (сміється). Як індик виїхала! Моло¬ 

дець Хведора, хоч од тебе колись 
почує! 

2-га. І як ви можете так насмілитись! Я б 
нізащо такого слова не сказала! 

3-я. Така-ж тобі і шана! Ласкою у долі не 
заслужиш. 

2-га. Не можу я оттак суперечить. Я-б з 
усіх сил робила, аби мені тихо 
було. От, як жили ми на селі... 

З - я. Завела, своє село! 
Ява V. 

Д і в ч и н к а (вбігає). Кароліна Івановна на¬ 

діла новий капелюх з шумперадами 
і пішла сама до прокурорши. По¬ 
несла , сукню. 

3-я. Слава тобі Господи! Хоч на годину по-
легчае! Од прокурорши скоро не 
вирветься. 

1-ша. Мабудь думає, що десь з лакейом 
Порфентіем зустрінеться. Так і ви¬ 
шукує, де-б побачити. 

Дівчинка (прискав). І морда робиться чер¬ 
вона як жиоржина. 

3-я. А тобі діла до того нема. 
1-ша (сміється). Закохалася наша пані у 

лакея! 
3-я. Велика пані! Куди! Дома гній з під 

коров виносила, а до нас приби¬ 
лась панувати! 

2-га. Мотько! Подай мені нитки. Ох, скіль¬ 
ки ще не зроблено! 

1-ша. Швидче своїх ніг не побіжиш! 
2-га. А тут йще одна сукня і не покраяна. 
3-я. Наша одсунула на бік, що-б і не почи¬ 

нали, а панночці сказала, що конче 
буде готова на вечір. 

Дівчинка. Бідненька панночка! Так-же 
просила, так просила! Видно д у ж е 
хотілося на той баль сьогодня по¬ 
їхати. 1 сама гарнесенька, як кві¬ 
точка. Казала, як не можете узять, 
оддам у Другу майстерню, а наша 
завірила, що тут зроблять. 

1-ша. Цур їй! Давайте заспіваємо, поки 
немає. 

2-га. Як жила я на селі, та шила у матушки, 
то бувало посідаємо навколо, сама 
матушка заводить, а ми підспівуємо. 
(співає). Ково-то н-Ь-в-т! 

Ково-то жа-а-ль! 
Швачки підтягають і дівчинка верещить. 
3-я. Мотько! Тягни сюди що нибудь їсти! І 

голки не застромлю, поки не поїм! 
Дівчинка. Ой боюсь! А як Кароліна Іва¬ 

новна побачить? 
з-я.-Кожу тобі давай. Неси хоч хліба з кар¬ 

топлею. Я скажу, ЩО сама узяла. 
1-ша. Давай, давай! їсти хочу, як собака. 
3-я. Життя наше мотузяне! 
Дівчинка(тяг«е хліб і картоплю у мисці). 
Швачки (накивуються на хліб і шпарко 

їдять). 
1-ша (дивиться у вікно). Як на вулиці ве-



село! Комусь свято, а нам... Се¬ 
стрички, дивіться он Маланія у 
хваїтоні їде! Ій-богу Маланія! Та 
ще й на резинках! 

Швачки (товпляться до вікна). 
3-я. Що-зк це вона без свого товстомордого? 
1 - ш а. Дивіться, киває нам! 
2-га. Не загордилася... 
3-я. Є з чого загордиться! 
Д івчинка (з захватом). А на голові що 

у неї мотляється! Який величезний 
капелюх! І пордесю... 

3-я (штовхое дівчинку од вікна). Тобі ще 
рано на резинки заздрити. Не бійся, 
і сама поїдеш! Прибери їжу. 

2-га. Ой, до роботи! По мені аж морозом 
сипле, як побачу скільки ще кін¬ 
чати! 
Швидкуючи сідають. 1-ша заводить: 
Ково-то нй-'Ь-т! Ково-то жа-а-ль! 

(співають). 
Ява VI. 

Л а к е й (гарний, як намальований, у лівреї). 
Бонджур дамській компанії. 

Швачки. А, здрастуйте! 
3-я. Коли ви по сукню, то ще не готова і не 

скоро скінчиться. Довго будете до¬ 
жидать! 

Лакей. Не готово, так не готово. Плакать 
не стану. Я-ж у ній танцювать не 
поїду. Моя бариня переводить свої 
нерви, бо скоро вже й одягатись 
пора. Мабуть призначила якійсь 
рандеву на балі, а тут тпру!... А 
тимчасом посидимо у приємній ком¬ 
панії, бо мені сказано без сукні не 
вертаться... (Сідає). Ваш кринолін 
дома? 

1-ша (сміється). Який там ще кринолін? 
Лакей . Та ця-ж німецька перина. Видно, 

що нема. 
2-га! Як вам, Парфентій Семеновичу не со¬ 

ром! Вона до вас з такого прйхіль-
ністго, а ви над нею насміхаєтесь. 

Лакей , (покручує вуса). Закохана, як ситий 
кіт; а нам без надобности. (погля¬ 
дав на 1-гиу швачку). От як-би... 

Д і в ч и н к а . Пішла з дому. Наділа новий 
капелюх з шумперадами... 

Л а к е й . А, Мотько! Що за сьогодня багато 

у тебе волосся не стало? (хапає Ш 
за руку). 

Д і в ч и н к а (виривається). Не ваше діло! Вам 
не болітиме! (побігла). 

Лакей. Иш шустра! А оченята як грають! 
3-я. Саме та, що панам на руку. І літ не 

дійде, як скрутиться! 
2-га. Федора Семеновна у нас люта на панів. 
Лакей . А я ні. Нехай собі живуть. Як би 

не було панів, не було-б і лакеїв. 
Аби тільки гроші добре сипали. 
То їхнє діло. 

8-я (злісно). А ви на світ народилися, щоб 
панську пиху задовольняти? 

Л а к е й (курить цигарку). Дивлячись, як 
мені не користь. Це тільки треба, 
що-б їм так здавалося. От пані моя 
там горячкує, а на баль не поїде, 
поки я не схочу. Так у нас нераз 
буває/ 

l - ш а (сміється). Оце добре! 
Лакей . А покоївка Саша, сама її улюблена, 

у паньовій сукні на весілля до 
сестри їздила. І панчохи, і сорочки 
її носить. 

2-я. Аж слухати страшно. 
l - ш а (сміється). Покину майстерню і піду 

до ваших панів за покоївку. 
Лакей . Прекрасно, Катерино Степановно! 



Будете подругою мого серця. Ми 
з вами заживем у приємній згоді. 

1-ша. А як-ясе! Іще що вигадали! 
Ява VII. 

Денщик. Здравія желаем! 
З - я. І цей на нашу голову! 
Усі (сміються). І цей по сукню! 
Лакей. Плохо діло! Армія прибула! 
Денщик. Од полковниці приказ, що-б у 

ту-ж хвилину лр.едоставлено їм було 
т у в а л е т . '...-.'.'. 

а.-я.. Щдіжде! Це тобі не у полку! 
Денщик. Так що ніяк не приказано дожи¬ 

дать. Що-б у ту-ж хвилину! 
Лакей. Дурачок-простачок! Приказано та не 

зроблено! 
2-га (ласково). Погуляйте. 
Денщик. Так що ніяк неможливо, Ганно 

Івановно! (підходить до vwet). 
Лакей. Він думає, як полковниця, так ве¬ 

лике цабе! Сідай і обществуй. Ра¬ 
дій, що світу побачиш. Он дивись, 
як Ганна Івановна рада. Аж почер¬ 
вонила. 

2-га. Одчепіться! Я над роботою швидкую. 
лакей . Бабимо, бачимо, що у вас на думці.. 

Здавайся, армія! Сідай до компанії! 
Ти-ж не винен, що Кароліна десь 
завіялася. 

1-™^ (радісно), А Я уже і скінчила! 
T L n Є"Є Уже на кРа*>-

Ша- Господи! Єсть-же щасливі люде щ 
світі, що будуть сьогодня на та¬ 
кому балі танцювать! У білих сук-
M*X' с е р е д ь ялинок! Як у казці! 
Мені хоч-би подивиться,—я-б і то 

Денщи Щ а с т л и в а бУла! 
Усе по рангах. Кому танцювать, 

2-га. Т а - К О М У шить. 
хоч-би-ж не у таке свято! Люде 

сьогодня до церкви пішли, пообі¬ 
цяй» спочили. Ваші пані он тан-
^вать поїдуть, а ми тут—сиди, 

Д е н щ и к т Т 0 Р З К Н І ' В и ЯК н а ц е о к а ж е т е ? 

•Гак що першим ділом не роз-
суждать. 

Лакей (сміється) 
2-га. Як би мотХ-' 

мені оце на свойому селі по¬ 
гуляти.., 

Д е н щ и к . І я-б з вами, Ганно Івановно! 

Лакей (у другому боці). Переходьте до пас, 
прекраснійша Катерино Степановно, 
то на всі бали надивитесь. Будете 
в привіллегировоному становищі. 
Я для подруги свого серця можу 
усе предоставити (обнімає гг за 
плечі). 

1-ша. (Сміється і одсовується). Хіба я дурна, 
що-б на лакея перевести себе? Бе¬ 
ри вище! 

3-я. На кого не переведи, то все єдно на 
низ підеш. 

Денщик. Ах, Ганно Івановно... 
Лакей. Хочете зараз вам букет пишнійших 

квіток піднесу? 
1-ша. Що я з ним робитиму? Мені його і 

притулить нікуди. 
Лакей. Ну, бомбоньерку кондітерських цу¬ 

керок. 
3-я. Які там цукерки! Ми ще й досі голодні 

сидимо. 
Лакей. Німецька скареда їсти не дає? Так 

я вам зараз угощеніе зроблю. Моть-
ко, бери гроші і біжи у великий 
магазін, що на розі, купуй усякі 
закуски і дві пляшки пива. Або ні, 
що там пиво! Дві пляшки вина 
для дам. 

1-ша. Що це ви, Парфентій Степановичу! 
Лакей. Гуляєм! У мене грошей кури не 

гребуть (висипає з двох кішеней у 
обідви руки)\ 

2-га (до денщика). Докорятимете... 
Лакей. Сьогодня наскидали... Ось бачите! 

А завтва знову буде. 
1-ша. Та що це ви! Королі на Івановна, як 

вернеться... 
Лакей. Поки Кароліна Івановна вернеться, 

у нас усе чисто буде {дівчинці). 
Скажи, що-б дали мускат-сек і бордо. 

Дівчинка. Масасе... 
Лакей. Не вимовиш? Ну, там якого одпу¬ 

стять. Та ще опальцін і цукерок. 
Дівчинка. Ось тутечки зараз! (надіває пла-

ток на голову і оіокить). 
Між 1-ою і 3-ю швачками і лакеєм 
розмова і сміх. 

Денщик. Я уже вас у третє питаю. 
2-га. Нічого ще не справила... 
Денщик. Моя матуся вас обіжати не буде. 

Землиці хоч і мало, та працювати-



мем, будемо якось жить. Зате у 
тиші, та згоді. 

2-га (прояснілась). Як лагідно, та тихо, то 
не страшне й лихо. 

Лакей. А погляньте, як там у куточку го¬ 
лубки туркотять! Армія держись! 

3-я. Не чипайте їх, нехай поговорять. 
Денщик. Я научу своїх хохлів солдатської 

муштри. 
2-га (сміється). Ще може вони вас научать, 

як хліб у копи класти, коли забули. 

Ява VIII. 
Дівчинка (запихана з покупкою). 
Лакей і 3-я швачка. Разгортають і 

ставлять по столу. 
3-я (до дівчинки). Що дала за ковбасу?' 
Д івчинка . Пьятьдесят вісім копійок. 
3-я. Чи не брешеш? Гляди мені. 
Д івчинка . Ій-богу! 
Лакей. Просим'о до столу шановну компа¬ 

нію! Служба! Годі "тобі там метели¬ 
ків підпускать (закусюють, випи¬ 
вають). За здоровля дам! Ех, Ка¬ 
терина Степановна! Не злосте ви 
своєї карьєри! Ні собі, ні людям! 

1 - ш а. Без броду не лізь у воду! 
Лакей. Просіть чого хочете—усе зробимо! 
і -ша. Не зробите ви того чого я хочу. 
Лакей. Загадайте. Подивимось. 
1 - ш а (сміється). А от хочу танцювати сього-

дня у білій сукні на сніговому ба¬ 
лі. Ну що? 

3-я. А як-же! Чому-б то й ні! 
Денщик. І мені сьогодня погуляти хочеться. 
Л а к е й Валь, так баль! Надівайте сукню 

моєї барині, а ви, Ганно Івановно 
ту, що шили. 

Денщик. Полковниці?! 
Лакей . І буде у нас сніговий баль. 
2-га. Оце так! 
Лакей . Без жарту. Сьогодня наше свято. 
2-га. Та нас Кароліна Івановна і з світу 

зжене. 
Денщик. Нехай жене. Ви поїдете зо мною 

на село. 
Лакей. Ура! Армія збунтувалась! Ну ще 

підтрімайте ви нас, Хведора Семе-
новно! 

3-я. А що там! Нехай німка трохи свого 
сала позбудеться. А пани тимчасом 

дома посидять, поки ми погуляємо. 
Лакей. Не бійтесь, Катерина Степановна! 

За мною, як за камьяной стіною! 
1-піа. Та я й так не боюся. 
3-я. На мене хоч і розсердиться, а як до 

діла дійде, то сама поклониться. 
Денщик. Вибувай, значить, із строю. 
Лакей. Мотька, шукай гребінку! Ти будеш 

за оркестра. Панночки, одягайтеся 
до танців! 

Швачки (з сміхом натягают ь па себе сукні 
білі доміно). 

Лакей. Ти умієш грати на гребінку? 
Дівчинка. Умію. 
Лакей. Молодець, дівчонка! 
Дівчинка. Польку-кокетку, подіспань 
Лакей. Що будемо танцювати? 
2-га. Я бачила, як у матушки на храму 

танцювали кандрель. 
1 - ш а. І я умію. 
Денщик. Я трохи знав та забув. 
2-га. Нічого, я вам покажу. 
l-ша. А ви, Парфентій Семеновичу? 
Лакей. Я Усі танці знаю: (кланяється до 

1-і). Просю вас на ангаже 
Дівчинка (вертається з гребінкою^ 
3-я. А.ну, ну, я подивлюсь, які ч JL 

будуть «Ядае коло'с^олу)™ ^ 
Лакей. Оркестр валяй! (nov,,^ ' 

' - »Повернуеся я з ^ і ї — 
швачки г Мотька па £>ебін%). 

Денщик, (старанно вппоол <,* ,„л 
. Г О(*рооляе що показують 
1 потРоху робиться смШйтий). 



3-я^Добре,гВинью за вас чарку (наливав 
гпьв). 

Денщик. (Раптом заводить на лютів з 
„Корн. Жолок.и (І туда і сюда), Го¬ 
рить восток зарею новой... і т. д. 

Л а к е й (підтягує). На встрйчу утренім лучам. 
Д і в ч и н к а (регочеться, верещить). 

(Стали). 
2-га. А третя як? 
1 - ш а (сконфуоюно). От я і забула... 
Л а к е й (до Мотьки). Перестань реготаться 

{бере з столу апельцін)! Угадай, що; 

повнійте Кароліна, чи апельціна? 
Дівчинка . Кароліна! 
ЛакейТ Ну, долучай! 
Денщик. А четверта? 
2-я. Я знаю пьяту. 
Денщллс. Пьяту то і я.знаю. 

і - щ-а. І я, 
3-я. На панів вам йще поучитись треба. 
2-га (починаві за нею усі). „І шумить і гуде".. 

(кінчають пьяту). 
1-ша (у захваті). Швидче, швидче, а то Ка-

• роліна Івановна вернеться. 
Л а к е й і Денщик (грають на губах па 

лютів „Лучше було-б, лучше було-б 
не ходить"). 

Дівчинка (висвистує на гребінці). 
Усі плигають галопом. 

Ява IX. 
У дверях з'являється Кароліна Іва-
повна, випускає з рук картонку; 
остовпіла. 

Кар. їв-на. Donnerwetter! 
(Завіса). 



Наші художники. 
і. 

Микола Бурачек. 
Нове українське малярство має одно 

дуже велике придбання, якого йому нині вже 
не можна відмовити,—українській пейзаж. 
До недавнього часу пейзаж в українському 
малярстві був власне порожнім місцем. Були 
художники-пейзажіїсти українського поход¬ 
ження, але їх пейзаж був не український. 
Були українці пейзажисти і писали пейзажі 
на Україні, але не були художниками, і їх 
пейзажи фотографічного складу не були ху¬ 
дожніми творами. Використовували українські 

теми в пейзажі не українці, і їх твори, иноді 
дуже прославлені, зовсім не мали україн¬ 
ського льокального колоріту і т. д. Не ща¬ 
стило українському пейзажу, і хоч було ба¬ 
гато пейзажистів, що писали на українські 
ТЄМИІ не було дійсне українського пейзажу 

•• Справа перемінилась тільки з появлен¬ 
ням художника, творчість котрого безпосе 
редне не належить українському мистецтву 
але цей художник повинен заняти в історії 
новійшого українського малярства поважне 
місце, як родоначальник українського пейза¬ 
жу; цей художник-покійний професор кра¬ 
ківської академії Станиславський Сам поляк 



українського походження, тонкій пейзажіст, 
популярний польський художник, Станислав-
ський все ж в своїй творчости не дає вповні 
того, що міг би дати при силі свого незви¬ 
чайного талану. Чулий пейзажіст, Станислав-
ський тонко відчував настрій пейзажу ріж-
них країн, умів в своїх пейзажах підкресли¬ 
ти місцевий характер і настрій кожної країни 
і з любовию передати в своїх творах. Але 
іменно ця видима широта Станиславського і 
була його ворогом, бо малювати з любовиго 
все, значить не любити нічого спеціально. 
Брак спеціальної, а не загальної любови до 
поезії представленого пейзажу вносить пев¬ 
ний холод в тонкі, чудові твори Станислав¬ 
ського. Але цій самій широті Станиславського 
ми повинні завдячувати тим, що він зробив 
для українського малярства. Відчуваючи льо-
кальну поезію українського краєвиду, Стани¬ 
славський зумів зібрати навколо себе учени-
ків українців і направити їх на український 
пейзаж, на спеціальне закохання в поезії ук¬ 
раїнської природи. 

Українських пейзажистів, учеників Ста¬ 
ниславського, число поважне. Краківська шко¬ 
ла Станиславського одкривае доси закриту 
сторінку поетичного інтимного українського 
пейзажу. В цій школі індивидуальністю най¬ 
більше близькою по своєму вродженому скла¬ 
ду до основателя школи, одним із сильній-
ших талантів нашого сучасного малярства, яв¬ 
ляється Микола Бурачек. 

Той день, коли Станиславський угадав 
S невідомому провінціальному актьорові тон¬ 
кого художника-пейзажиста і настояв на тім, 
щоб Бурачек кинув сцену і став служити 
своєму природному призванню, той день був 
щасливий для- українського мистецтва.,Як-би 
Станиславський заснував не цілу школу ук¬ 
раїнських пейзажистів, а дав українському 
малярству одного тільки М. Бурачека, то і 
тоді б його васлуга була не малою. 

Микола Бурачек родився на Поділлю в 
Летичевському повіті; і до гімназії, а також і 
ііідчас науки в гимназії на Поділлю-ж, в бу¬ 
дучому художникові несвідомо збіралися вра-
жіння рідної природи Поділля, природи, що 
значно відріжняеться від центральної, схід¬ 
ної та полудневої України. Близчі до Каріта-
тів, більш високі гори, часто з кручами і го¬ 
лими скелями, роблять західне, наддністрян¬ 

ське Поділля більше подібним до прикарпат¬ 
ської України, ніж наддніпрянської. Без ши¬ 
роких степів, без далеких рівних ліній обрію, 
природа Поділля написана в більш темних, 
густих тонах. І перші вражіння подільської 
природи неперечно були глибокими і рішаю¬ 
чими в будучій творчості Бурачека. І доси 
в пейзажах Бурачека ми майже не зустрі¬ 
чаємо ні далеких краєвидів, ні безмежних 
просторів; навпаки пейзажи Бурачека завжди 
близько обмежені,—це пейзажи куточків, заго-
рожених хоч природою, хоч рукою чоловіка. 
Навіть відкрите поле у Бурачека не сте¬ 
леться далеко; десь близько лежить кінець 
поля, а мистецьку увагу художника приваб¬ 
лює те, шо підноситься над полем, і це об¬ 
межує неширокий краєвид, будь це дерево, 
чи паркан, чи халупа, чи якась будівля рук 
чоловіка. І тона густі подільської природи 
осталися улюбленими і доси в пейзажах ху¬ 
дожника. Ми не знаємо, що привабило увагу 
Станиславського до, певне, діллетанських ще 
тоді, вправ актьора Бурачека, але хочеться 
припустити, що Станиславський досвідченим 
оком вгледів нахил до мистецького переняття 
характером природи і мистецьке закохання 
в рідному, засвоєному краєвиді. 

Кілько років сістематичної науки додали 
те, чого бракувало незформованому талан¬ 
тові. Три роки праці в краківській академії 
(1905—1908), під проводом все ж таки про¬ 
фесора Станиславського, дали, очевидно, не 
тільки технічне уміння, удосконалення ри¬ 
сунку, але правдоподібно і самоусвідомлення, 
пізнання свого особистого покликання. Із сту¬ 
дій Станиславського з иньшими українськими 
молодими художниками ми знаємо, як обе¬ 
режно обходився Станиславський з молодими 
талантами, оберігав від розкідання і привер¬ 
тав до відшукування в пейзажі основного ха¬ 
рактеру пейзажа, його настрою. Під цим 
взглядом студії з Станисяавським мусіли 
бути благодійними для Бурачека; і, справді, 
ми бачимо, що молодий починаючий худож¬ 
ник; маючи- вдачу .близьку до професора, не 
розтворюєтьсяпід впливом професорським, не 
розкидається, повторюючи помилку Станислав¬ 
ського,. а виходить з академії з самостійною, 
усвідомленою індівідуальністю. Цим можемо 
пояснити, що дальша праця в Парижу, привів¬ 
ши творчості Бурачека певну европейськість, 



не одірвала від рідного грунту, не затуманила 
в основі заложеного українського характеру. 
Не всім впливам міг підлягати Бурачек в Па¬ 
рижу, але брав там тільки те, що йому було 
потрібне. Марно було б шукати у Бурачека 
впливів Анрі—Матісса, першого, до майстер¬ 
ні котрого попав Бурачек. Надто далекий 
характер творчости Матісса зістався чужим 
для Бурачека, і він поспішив перейти до 
майстерні Моріса Дені. Вплив цього незвичай¬ 
ного колоріста, творця витонченої ґамми для 
широкого декоративного поля, може бути, 
проявляється иноді в фарбовій тональності 
У Бурачека, особливе, в його тонкому відчу¬ 
ванню рожевої ґамми. Одначе, як що це і вплив 
Дені, то вплив мистецькі перетворений, дуже 
далекий від простого наслідування. Але, ма¬ 
буть, більше ніж „метри" тої чи иншої май¬ 
стерні, принесло користі Бурачеку саме пе¬ 
ребування в Парижу, цьому всесвітньому 
центрі мистецтва, де, як в фокусі, зходяться, 
фантастично скрещуються, переплітаються 
і розскакуються остатні слова і викрики сві¬ 
тового мистецтва. В паризькому лабиринті 
течій, напрямів, шукань і осягнень, Бзграчек 
спокійно вбрав у себе і перетворив в собі 

все те, що могло його творчість підійняти 
до європейського рівня, не затуманюючи 
його викінченої індивідуальносте. 

Таким чином з Парижу вернувся Ми¬ 
кола Бурачек на Україну не європейським 
майстром до українського пейзажу, як це 
частійше бува, але українським пейзажистом 
європейського піднесення. 

Нині Бурачек находиться в розцвіті 
своєї творчости і продуктивности. Пейзажі 
Бурачека ми зустрічаємо на українських ви¬ 
ставах, на виставах київських художників, в 
київському салоні і- т. д. Теми художника не 
можна назвати дуже ріжноманітними, але 
тим більше повинно підкреслити ріжноманіт-
ність твору. Переймаючися настроєм краеви-
ДУ» Бурачек, як дійсний пейзажист, бере 
краєвид не сам по собі, а купно з годиною 
доби, часом року, в атмосферічнім оточенню. 
Той самий краєвид в ріжні години, при ріж-
них атмосферічних з'явищах, являється зов¬ 
сім иншим твором; але осягає цього Бурачек 
не передачею внішніх фарбових та світових 
вражінь, як імресіоністи, не угінкою за па¬ 
хощами дощу, або лісу, не передачею вохко-
сти чи сушу, як російські натуралісти, але 
передачею настрою, чуття, що відчуває ху¬ 
дожник. Під цим взглядом пейзажі Бурачека 
можна назвати ПСІХОЛОРІЧНИМИ етюдами І 
може бути, при обмеженості теми, в ґаммі 
почувань, настроїв, творчість Бурачека меж 
не знає. Яскравий південь і присмерки, га¬ 
ряче літо, і зімова відлига, мокра весна і 
суха осінь, на селі і у великому місті; все в 
рівній мірі викликає у Бурачека, як ху¬ 
дожника, що живе в природі і з природою, 
почування і переживання, які в незчислен¬ 
них варіянтах переливаються в фарби і зах¬ 
вачують своїм настроєм глядача. Жовті га¬ 
рячі тони літа, рожеві тони осені, сині пере¬ 
ходи весни, сірі простори талого снігу зими* 
однаково до послуг Бурачека, як чулого 
кольористу. 

Елеґантські, повні поетичного настоою 
шляхетно прості пейзажи, Щ о нині ХУЛОЖ' 
ник досить щедро виставляє, завжди і ш -
ваблюють до себе увагу і являються окра-
С°частГ аВИ' В ЯКІЙ B W * K приймає 

Творчість Бурачека в значній мірі при¬ 
чинилась до того, що ми маємо український 
пейзаж. д днтоНович. 



Розуміння українського стилю. 
З деякого часу в нашій пресі занадто 

часто і досить неправдиво почали уживати 
слова: „Український стиль". 

Років 12—15 тому публіка широка ціл¬ 
ком не знала і не уявляла собі, що може 
істнувати стиль „Український". Згодом, дя¬ 
куючи праці скількох одиниць, народився ін¬ 
терес до цього стилю і під нього почали, не 
розбіраючись, підводити все культурно-мі-
стецьке надбання України. Далі,—в останній 
уже рік, коли де-хто з наукових дослідників, 
аналізуючи архітектурний матеріал, заува¬ 
жив, що всі, майже, будови трьох останніх 
століть (які Українство звикло вважати за 
„свої-) носять' характерні ознаки впливу ба¬ 
рокового,—в нашій пресі почався новий курс. 

Знов підхопили і, не розбіраючись в 
справі, почали щирити погляд, що українсь¬ 
кого самобутнього стилю немає і не було, а 
було тілько повторювання та пережовування 
Бвропейських стилів: barocco, empire та инш. 

Але чи єсть це так і справді—чи ні? 
Ми здавна звикли не міркувати своїм розу¬ 
мом, а шукати, як казав Шевченко, „німця«, 
який нам „розкаже і історію нам нашу .по¬ 
каже«! Так що кожна помилка „німця , взя¬ 
та нами без критики й прийнята за „істи¬ 
ну"—б'є нас-же самих. и 

В даннім випадку тими „німцями бу¬ 
ли—проф. Павлуцький, Грабарь та Лукомсь-
кий, які, власне, й викрили перед широкою 
публікою бароковість української церковної 
архітектури. 

Що до проф. Павлуцького та Грабаря,— 
то вони, визнаючи цілком слушно бароковість 
там, де вона дійсно була, обережно Зауважу-
ЮТЬі 

1) що до 17-го віку будівництво на У країні бу¬ 
ло майже виключно деревляне, архаїчного 
типу, 

2) що ні дослідування, ні матеріали не дали 
ще й досі змоги установити джерело з 



якого виникло українське будівництво, 
3) що форми українських будов добарокових— 

від візантійського впливу були незалежні і 
4) що тепер, власне, тілько розпочинається 

сістематичне розроблення матеріалів по ук¬ 
раїнському будівництву. 

До того переконання, що українське де-
ревляне будівництво домонгольського пері¬ 
оду цілком логічно і послідовно виникло з 
імітації намету в деревлянім матеріалі, і пле¬ 
калось самостійно, проф. Павлуцький не дій¬ 
шов і питання лишає одвертим. 

Д. Лукомський далеко легче, без ваган¬ 
ня і без наукових підстав, розвязуе питан¬ 
ня і, через те, що його „бойкое перо" має 
притулок по ріжних популярно-художніх ви¬ 
даннях, досить отрутно впливає на мало сві¬ 
дому публіку. 

З приводу цеї-то „развьязної" авторитет-
ности я і маю трохи довше побалакати. 

Недавно в „Раді" вичитав я*), що в Ки-

їві будується художня, школа в, українсько 
му стилі по проекту д. Лукомського. На 
жаль вона не в українському стилю а в т а 
раїнському Ьагоссо*), але у нас так звиклі 
до „обобщеній«, до узагальнювання термінів 
що часто якомусь слову надають цілком невід' 
повідне значіння. На цей раз автор статті 
якому очевидно бракувало відповідної етгулі' 
ції, пішов слідком за д. Лукомським який чи 
випадково, чи свідомо всей час зійщ/е пі 
назви. Так, наприклад, в статті про ат)хітй* 
туру на київський виставці**) він говотжть" 
„Если признать, что переживаніе статш™ 
традицій лучше, нежели непремйнное дом? 
гате чего-либо новаго, то почему п р и £ * ° [ 
же уодовшхь не бнло признано значите!™ 
бол*е занятньш*, подходящим-ь и п о т а ї в 
ньш-ь использованіе руоскаго я п л

 и«Уч11тель-
еще в* большей с і Г ^ С Г ^ ™ 

*) Стаття П. А.: Місцева самоуправа та україн¬ 
ство. Рада № 7. 

*) Це майже цілком перенесений по . . 
нений тілько в Деталях Київський х.,Г П а п е р 1 8 Ш" 



раинекаео зодчества. Въ самомъ дѣлѣ, еше 
такъ мало изученное украинскоеЬагоссо впол-
нѣ подходило бы для прииѣненія его имен-
но къ такимъ, легкой архитектуры, зданіямъ". 

»Все (пише він далі, згадуючи про ко¬ 
стромську виставку в старо-руським стилю) 
логично и красиво. 

Такъ было-бы Е съ украинскимъ сти-
лемъ, въ отношеніи Кіевской виставки". 

„Ho вотъ, что было-бн желательно (пи¬ 
ше він ще далі, в тій-же статті). Это—устрой-
ство отдѣла (тѣмъ болѣе, въ виду отсутствія 
хотя-бы одного павильона въ украинскомъ 
стшіѣ)—украинскаго зодчества и искусства. 
На Кіевской-же выставкѣ, кромѣ убогой, яко-
бы, украинской („несгораемой") хаты Черни-
говскаго земства, нѣтъ ничего въ этомъ родѣ"! 

Я нарочне привів тут цілу низку цітат 
з його твору,—щоб показати, як він оперує 
по всяк час словами Український стиль, ро¬ 
зуміючи неодмінно під ним тілько Ьагоссо. 

Щоб показати його справжнє відношен¬ 
ня до Українського стилю в архітектурі, на¬ 
веду ще одну його фразу з того ж таки но¬ 
мера „Искусства": Пора бы при современной 
разборкѣ вопроса о томъ, что собственно яв-
ляется украинскимъ стилемъ, отрѣшиться 
отъ этихъ потугъ на національное выраже-
ніе, когда есть вокругъ самостоятельно трак-
туемыя (правда, не вполнѣ самобытныя) фор¬ 
ми украинскаго зодчеетва"*). . 

З цього ясно, що він старого бтілю ук¬ 
раїнського. н е Знає; того, чим жила Україна 
до 17-го* століття, в які архітектурні форми 
виливала вона свої почуття естетичні, не ро-
зуміё.' ' ;:- : : •"• •• •' " ' 

.•Він простудіював тілько український Ьа¬ 
госсо і йому лише надає ваги; що-ж до на¬ 
шого народнього стилю, до його характерних 
прикмет, властивих, поки що, українцям,-—™ 
їх він цілком з'їгноруваб. 

Стіль Ьагоесо'перейшов до нас в почат¬ 
ку 17-го віку і був стілем панським, модним^ 
перенесеним • з Заходу багатою старшиною 
та гетьманством. Спочатку він, як і еліД/ ужи¬ 
вався тілько в камені, в церквах і паляЦах; 
потім, поволі перейшов і в дерево, правда, 
лише в церковній архітектурі,—де він ви¬ 
тіснив собою церкви архаїчного типу. Ні на 

селянських хатах, ні на хазяйських будовах 
вплив цього стилю не відбився, і коли може 
і траплялися випадки цівільної барокової ар¬ 
хітектури* деревляної,—то вони типовими не 
були. 

Форми Ьагоссо невідповідали деревья-
ному матеріалові, і тому майстрі, будуючи 
церкви, мусіли робити всякі зміни і мішати 
свої форми архаїчні з формами новими. Ду¬ 
маю, що, крім цього, в українських відмінах 
Ьагоссо немалу ролю відограли ще й старі 
традиції, бо часто ми бачимо в камьяних ба¬ 
рокових церквах такі прекмети, які харак¬ 
терні були і конструктивні лише в деревья-
ному матеріалі і зустрічаються в українсь¬ 
ких церквах архаїчного типу. Через те-то 
стіль цей не єсть український стиль і не 
єсть просто Ьагоссо, а може зватись тілько 
українським Ьагоссо. 

Тому, хто знає ріжницю меж ними, стає 
дивно: як їх можна змішувати? 

Взагалі треба грамотніше трохи розбіра-
тися в речах. Під українське будівництво 
можна підвести і архаїчний український стиль, 
і український Ьагоссо, і український етріге, 
але змішувати їх меж собою буде і н е гРа* 
мотно і не розумно. Так і в українським ми¬ 
стецтві взагалі: треба іменувати речі відпо¬ 
відно стильній їх чистоті, або залежносте. 
• У нас-же в періодичній пресі з цим не 
дуже-то церемоняться: одні, обороняючи ук¬ 
раїнський стиль, ладні підвести під нього 
все, що виплекав наш народ без огляду, на 
очевидність чужих впливів і тім вадять його 
чистоті,—другі, з гори зауваживши, шо ук¬ 
раїнський стиль це фікція,—радять замінити 
його Ьагоссо, або етріг'ом і тим,—-ніби, при¬ 
лучити себе до Есропейської культури. 

Тут ми перш усього повинні подякува¬ 
ти д. Лукомському, який, лінуючись просту¬ 
діювати старе мистецтво, і нам радить поки¬ 
нути вишукування його ознак та уживання 
їх. Краще, мов, взятися за готове, хоч і чуже. 

1 не даремне він фехтував словом: „ук¬ 
раїнський", бажаючи відшукати собі меж ук¬ 
раїнцями признання та популярність. На га¬ 
чок піймалася рибка, і подекуди по наших 
часописих забили радісно в дзвони- „Див іть-
ся, дивіться люде добрі! Он по російських ча-
сописях пише д. Лукомський про наш стиль, 
вихваляє його, рекомендує"... *) Українське Ьагоссо. 



А „люде добрі" читають і не розуміють, 
що д. Лукомський хоче винищити українсь¬ 
кий стиль і підсовує нам лиш його суррогат. 

Дивно тілько, що в тім-же таки номері 
„Искусства" він, розглядаючи архітектуру ви¬ 
ставки, не змішує стилю „русскаго" з „рус-
оким'ь Ьагоссо", або „русским'Ь етріг'ом", 
хоч вони росповсюдилися по всій Росії і ма¬ 
ють (аналогічно до нашого Ьагоссо) де-які 
зміни, властиві тілько Росії. Він цілком гра¬ 
мотно і логічно розбіраеться тут, а коли діло 
доходить до українського Ьагоссо—він на¬ 
стирливо уживає тут тілько слово український. 

Коли-б це було зроблено помилково, або 
випадково,—я не дозволив-би собі закидати 
йому це. Але тут ми маємо діло з чимсь гір¬ 
шим, бо поруч, у тім-же таки „Искусств'Ь" ми 
читаємо у нього:*) „В'Ьдь зто уже чисто тер-
риторіальная точка зр'Ьнія; относить кт> ук-
раинскому стилю все, что ни создано вть пре-
д'Ьлах'Ь Малороссіи". 

Ми цілком згодні з цими словами і ба-

жали-б тілько, щоб і автор поводився згідно 
з ними. 

Але виходить, що він не так суворо від¬ 
носиться до себе, як до инших і лишав за 
собою право підводити під укр. стіль тілько 
те, що згідно з його смаком, або знанням. 

Коли-ж він цілком не визнав українсь¬ 
кого стилю, то нехай скаже, куди віднести ті 
незрівняні (у всякім випадку непідлягаючі 
„польско-тирольско-вгБмецкой форм-Ь" як ка¬ 
же Лукомський) деревляні церкви без вся¬ 
ких ознак Ьагоссо, готіки, або візантизму, та 
дзвіниці з наметовим перекриттям, остатки 
яких ми знаходимо по всій Україні які збе¬ 
реглися в чистоті лише у Бойків в Галичині? 

Я вже писав, що до питання про їх по¬ 
ходження спеціалісти підходять дуже обе¬ 
режно, визнаючи цілковиту самобутність та 
архаїчність їх. Але дійти до яких небудь 
сталих переконань ніхто з них не зважився. 

Свого власного погляду на цю справу 
я тут приводити не буду, бо хочу цьому пи¬ 
танню присвятити статтю спеціальну. 

В. Вричевський. *) Хронпка:,, По поводу имени „Украннскій стиль"! 

Статью п. В. Кричевського передано було до редакції в кінці січня, але, ввиду того що друге число 
було цілком присвячено ювілеєві Шевченка, вона могла бути видрукованою тільки в сему числі.—Ред. 



З поля українського мистецтва. 
За минулий рік.*) 

*) Див. „Сяйво", я. 1, рів 1914. 

Нам ще осталося обговорити другу час-
тину, не менш цікаву—сказати, що дав ми¬ 
нулий- рік в сфері чисто народнього мис^ 
тецтва, І . . . 

• • Як відомо, тут робота йде вже не один 
рік, 1 те, що робилося торік, має тісний звя-
зок з попереднім. 

Робота йде двома шляхами, що мають 
різні завдання/ але одна другу підтримують. 
З одного боку збіраються зразки минулої-й 
сучасної народньої творчости, 8 другого—по 
старим зразкам робляться нові й росходять-
ся в значному, числі через суспільство. 

Першу роботу ведуть головним чином 
музеї—тепер майже кожне більш значне міс¬ 
то, на Україні має вже музей і в ньому спе¬ 
ціальний відділ народнього мистецтва. В од¬ 
них з них збірання ведуться досить енергій¬ 
но (Полтава, почасти Катеринослав, Житомир, 
Чернигів), в других—слабше (Харьків, Камя-
нець), а в де-якихще й не починалось-(Хер¬ 
сон). Тут треба тільки пожаліти. Археологія 
~добра річ, але обмежитись тільки археоло¬ 
гією, як робить це херсонський музей, не.од-
повідав завданням краевих, чи місцевих му¬ 
зеїв, котрим близче усього повинна бути жи¬ 
ва старовина, що швидко, на наших очах, 
зника, і зника'без сліду—земля тут мало збе¬ 
реже—не так, як в дійсній археології.-

Чимало прибуло матеріалу за минулий 
рік з ціеї-ж самої царини і в приватних збір¬ 
ках, котрих є кілька у самому КиШ, де збі¬ 
рання йде досить інтенсивно (вбірки п. Ган^ 
сена, п-ш Янковської, п-ні Ханенкової). Чую¬ 
чи попит, перекупці й антиквари не обмежу¬ 
ються вже речами тільки „високого мистец¬ 
тва", а розшукують і тягнуть й вироби на¬ 
родні (старі килими, пошиванки^ шкло), що 
зараз же й продають по досить високим цінам." 

Опріч приватних збірок, розходяться речі 
—і що-року, то тим більш—і серед людей, 
що не мають спеціального завдання збірати 
докладні колекції, а зрозуміли красу річей,— 
полюбили їх і ними оздоблюють свої помеш¬ 
кання. 

Мимохіть приходить думка: що-б то бу¬ 
ло, які чудові колекції ми мали-б, скільки 
цінного збереглося-б, коли-б ми трохи раніш 
—хоч год двадцять йазад—зацікавились на¬ 
роднім мистецтвом! Те, що було тоді в зви¬ 
чайному ужитку, що можна було стрінути у 
кожній хаті,—стало тепер рідкостю, а де-що 
й великою рідкостю! 

Але—нема чого згадувати, що було-б— 
добре й те, що можна хоч тепер одзначити 
факт загального зацікавлення різними галу¬ 
зями народнього мистецтва, що має наслід¬ 
ком не тільки побільшення вже більш-менш 
відомих зразків, але й справжні відкриття в 
цій сфері. Усюди по Україні їздять тепер 
чи то фахові збірачі для музеїв, чи то людці 
комерційного напрямку, добіраються аж до 
самих глухих закутків і добувають з скринь, 
комор, горищ усяку старовину. Цікаво од¬ 
значити, що перепродаж старовини стає о 
стільки дохідним ділом, що за неї беруться 
люде різних професій: маляри, що для цьо¬ 
го кидають своє малярство, студенти, навіть 
батюшки... 

Так стоїть справа з збіраннем. 
Що до другого боку діла—практичного, 

що дуже красномовні, але одинокі зразки 
старого народнього мистецтва провадить у 
життя, то тут, як і раніш, головну ролю гра¬ 
ли ті інстітуції, що мають на меті поміч т. з. 
„кустарним« промислам: земства, товариства, 
а почасти—й приватні особи. 

З українських земств, вже давно пек-
луеться в цьому напрямі Полтавське, яке 
витрача на це діло що-року чимало коштів. 



Не можна сказати, щоб. кількість : видатків, 
була відповідною поспіху: багацько грошей 
витрачено на спроби, які не доведено до 
кінця, або які не мали тих наслідків, що від 
них сподівалися. Треба зауважити, що на¬ 
родні промисли діляться на дві частини: 
одні вироблюють звичайні, прості речі за 
для хазяйства, другі—дають нам художні 
вироби. Що до перших, то тут земство ро¬ 
било і робить багато, й з значним поспіхом. 
Але коли воно взялося за поміч майстрам з 
художнього боку, чи само почало виробляти 
такі речі в своїх школах—майстернях,—зразу 
стало видно, що одної охоти тут мало. На¬ 
слідком були речі, що з народнім мистецтвом 
були звязані тільки механічно і, в більшо-
сти, тільки псували орігинали, з яких брали 
зразки. 

Справді, коли майже не кожен земський 
урядник лічив себе знавцем мистецтва і да¬ 
вав свої поради,—трудно було сподіватись 
чого-небудь путнього. 

Тільки за останні роки стан трохи змі¬ 
нився, ділом почали керувати художники, 
більш було звернено уваги на старі зразки' 
видано кілька альбомів для ужитку селян-
майстрів. Але, все-ж таки, справа стоїть ще 
не зовсім, як слід, що в певній мірі зале¬ 
жить від загального стану—від дуже малого 
ознайомлення ширших верстов громадянства 
з мистецтвом; залежить, далі, і від попсован-
ня художнього смаку, яке ми достали в спад¬ 
щину від попередніх десятіоліт. 

Сусіднє земство—Чернигівське, не вва¬ 
жаючи на те, що з боку старого народнього 
мистецтва воно знаходиться в тому-ж стані, 
що і Полтавське,—це-б то мав тут широкий 
простір, (навіть ще ширший, бо більш різно¬ 
манітний), в справі художнього поліпшеня 
народніх виробів майже нічого не робить, не 
вробило і за минулий рік. 

З правобічних молодих земств досить 
жваво береться до діла Київське, що, видав¬ 
ши дуже гарну роботу про стан ремесл в 
губернії, робить і практичні заходи—розсила 
інструкторів, заводить склад, відчиня учебні 
майстерні (напр. гончарську в Дибинцях на 
Київщині). Необхідно стане і тут питання 
про художній бік роботи,—добре було-б, як-би 
Київське земство, маючи приклад Полтава 
ського, не робило хибних кроків, а спочат-

ку-ж поставило справу-на твердий шлях? не 
жалуючи коштів. Перше, що треба зробити 
поставити на чолі діла керовника, щоб спе¬ 
ціально дбав про художній бік промислів,— 
краще усього—освіченого художника, добре 
ознайомленого з народнім українським ми¬ 
стецтвом, або взагалі знавця цього мистецтва. 

З двох других земств, почало трохи во¬ 
рушитись Подільське, де від земства збі-
раються стародавні зразки, Волинське-ж ще 
нічого не зробило, як не роблять, чи дуже 
мало роблять, і старі земства—Харьківське, 
Катеринославське, Херсонське... 

Минулий рік був свого роду екзаме¬ 
ном для українського мистецтва, і екзаменом 
досить прилюдним. На трьох виставках, що 
одна була по весні в Петербурзі (2-а „ку¬ 
старна"), друга у Київі („всероссійская")» і 
третя в осени в Парижі, українські народні 
вироби були виставлені досить поважно і 
мали значний поспіх. 

Окрім земств, на виставках брало участь 
Київське Кустарне Товариство і приватні 
особи, що керують виробами. 

Експонати Київ. Куст. Товариства не 
мали цільности—це було кілька невеличких 
виставок окремих особ (кн. Ятвіль, п-ні Гу¬ 
дим—Левкович, п-ні Давидової, та инщ) щ 0 
по своїх селах ведуть діло. Де-що було' тут 
гарне, багацько—середнього. Але діяльність 
Товариства не проявилася ні в чому, хоч 
істнуе вже воно кілька років. Одної крам¬ 
ниці з надзвичайно дорого поціненими ре¬ 
чами,—яку утрімуе Товариство, —ще м ало" 
Треба об'єднаної праці, перейнятої живим дуі 
хом,—а цього й нема. 

Надзвичайно гарне вражінне з худож¬ 
нього боку робили експонати колимів та ви 
шивок п-нь Семиградової та Прибильської 
що керують школою — майстернею на Пе* 
реяславщині: багато смаку, багато нового на 
старій основі,—тільки таким шляхом і може 
йти відродження стилю. На усіх трьох вистав 
ках ці експонати мали заслужений поспіт 

Таким чином, де-де, а в сфері народ¬ 
нього українського мистецтва робота йде як 
показав це й минулий рік, д у ж е " ^ 
і тепер можна бути певним, щ о народня 
краса не загине, а знов, як це було колись 
розільеться по широкому просторі України! 
та і по за межами її. *.ралш*, 



„КРИЛА" 
Буденна драна на IV дії Л. Старицької-Черняхівської. (Критичний аналіз). 

В кінці театрального сезону в Київі по¬ 
ставлено було п'єсу „Крила", поміщену в 
„Літературно-Науков. Вістнику" за 1913 рік 
(кн. 10—ц). 

П'єса по сюжету видає з себе помітне 
явище в нашому драматичному письменстві; 
належить талановитій письменниці, що пра¬ 
цює в найтруднішій поетичній царині—драмі, 
і через те заслуговує особливої нашої уваги. 

В нас так ще мало п'єс з глибшим змі¬ 
стом і так мало з ознаками драматичного 
мистецтва, що кожна поважна спроба в цьо¬ 
му напрямі мусить здаватись цілим святом. 

Таку спробу можна бачити і в п'єсі 
„Крила". 

Зміст її, коротко, такий: Ліна Федоров-

2 о * ^ ^ Т т т 27 років'що ПР°ТИ шлюбу-
яко завади творчості, дружиться з таланови¬ 
тим адвокатом і пр.-доцентом Віктором Олек¬ 
сандровичем. Сім'йове життя справді підрізує 
крила творчості письменниці; крім того, її 
зраджує чоловік, і письменниця, що не може 
ї ю адСК°Юа> ВІДХ°ДИТЬ од нього з ди-
п<™8поЦЬ0Г° ЗМІСТУ тжт вже бачити, що 
життя- Р

В о Г Н а З В а Н° Т В О р о м 3 буденного 
H I ^ V 'ти J п ' е с і ' звичайно, є, але не в 

™ , S K O ^ б 8бУД0Вай0 йа ДВ°Х ПРУ" виклтчвАтГ буденного, а почасті навіть 
Z u ппибл

НаСТР°Ю- Зра*а ^лановитій лю-
цГж Z РКання її сім'йовою обстановою,-

' »рело в е л ї ш Т * 1 - В°НИ |dOTinbB С°бІ 
рядної ваги шп Щ к а в о с т и ' завдання першо-
денщини.^'еТаш^ n eP e x o^T b *** бу" 
п'єсу надто н 2 ь ° б ^ а В Т О р К а 

та змагань,-шо б а г а т о теоретичних розмов 
немає відносин Ц о р ™ ї Н 0 ' Д° б УД е н в д и н и 

тичних і практичних ^ Я в а ж л и в и х т е о р е -поважні с к у т Г і о н о Г Ь М&Л° ДЛЯ "'^ J ßOHo ставило автору дуже 

трудне завдання: сполучити силу розмов-мір-
кувань—матер'ял цілком епічний,—з вимога¬ 
ми драми—дії. 

Як відомо, впровадження в п'єсу мірку¬ 
вань шкодить, гальмує дію; через те їх тре¬ 
ба припускати в найменшій мірі, або так ко¬ 
ристуватися, щоб ними давати новий рух 
драматичній дії. 

Для цього треба бути хоч трохи Шек-
спіром, або в усякому разі над своїм труд¬ 
ним завданням попрацювати вельми пильно. 

Тільки в такому разі п'єса матиме вагу 
не тільки теоретичного трактату, а й мистець¬ 
кого твору, де перед публічностю, поволі роз¬ 
палюючи її цікавість, пройшла життьова кар¬ 
тина і, мистецьки виконана, зворушила гли¬ 
боко душу. • 

Читач схиляється перед подібним тво¬ 
ром, п'є з нього насолоду цілі віки, а кри¬ 
тика мусить лише вказати,—з яких пружин, 
складових частин, створено прекрасну п'єсу. 
Вказати для навчення молодшим, недосвідче¬ 
ним, бо мистецтво не тільки талан, воно є й 
наука. 

І жаль тільки на одно: що критиці не 
так часто доводиться мати подібну приєм¬ 
ність; що спроби мистецтва тільки й зоста¬ 
ються такими, і перед публічностю пролетять 
сотні, навіть тисячі п'єс, про які критика му¬ 
сить повторювати тисячі разів однакове: ста¬ 
рі хиби, старі помилки. 

•Так не легко осягти в творчості вінець 
її—дійсне драматичне мистецтво! 

І та ж трудність повстала і пер,ед д-кою 
Старицькою-Черняхівською в И. п'есі „Крила". 
В творі-багато дієвих особ, багато життьо¬ 
вих вузлів та напрямів,—з цього ясно, що 
авторка мала діло З. дуже складним завдан¬ 
ням. Як же, його виконано? 
. Твір, взято з життя; одже насамперед ми 



повинні знайти одбиток його в мистецьки на¬ 
мальованих образах. Образи, особливо тіігічні, 
конечна умова всякого роду поезії,—чи то 
епосу, чи драми,—і в них перший спробунок 
вартости твору... Коли мистецьких образіп 
нема, тоді розглядати його з спеціяльно-дра¬ 
матичного боку—праця зайва... Яка може бу¬ 
ти драма з автоматами, чи мертвяками? 

В цьому смислі в творі „Крила« є при¬ 
ємні з'яви. Хоч і з де-якою пересадою, але 
жваво намальовано образ професора-класіка, 
—це найкраще зроблена фігура п'єси. Вельми 
жваво нарисовано й куховарку,—це дійсний 
тіп буденного життя. 

Влучно схоплено і мимохідний образ па¬ 
тронеси—Ніни Івановни. Гарно передано й 
групові сцени в 1-й дії—вечір в клубі, і в 
2-й—журфікс у адвоката. Одже мистецький 
елемент в п'єсі безперечно є. 

Що-ж сказати про головні персонажі? 
Щоб одповісти на це, треба підкреслити й 
зазначити, чого від них мали ми чекати від¬ 
повідно завданням п'єси. Д-ка авторка хотіла 
показати тяжкі переживання таланту в бу-
денно-сім'йових обставах і такі-ж переживан¬ 
ня при зраді чоловіка. З цього ясно, що 
п'єса, крім побутових картин, повинна була 
представити ряд псіхологичних малюнків: без 
філософських ровправ в ній обійтись можна> 
без псіхології ні в якому разі. І відзначатися 
вона мусила великою тонкостю відповідно 
дієвим особам, в п'єсі зачепленим,—це-ж мит¬ 
ці ріжного роду, вищі псіхічні натури. Ясно 
й те, що якась недостача або хиба в змалю¬ 
ванню їх псіхики не тільки шкодила-б ре¬ 
альності та ясності образів, але й робила-б 
драматичну дію незрозумілою, невиповненою, 
недоведеною. Який же псіхологичний матер'-
ял і його обробку дала п. Старицька? 

Першою особою п'єси можна, певно, 
вважати письменницю Ліну.—Що вона пред¬ 
ставляє з себе, які душевні ознаки їй на¬ 
лежать? 

З 1-ї дії ми дізнаємось, що вона скром¬ 
на, при всьому її талані, людина; що вона 
проти шлюбного життя, яке здавлює твор¬ 
чість; в тій же, одначе, дії вона згожується 
на шлюб з адвокатом Віктором, в якого за¬ 
кохана. В 2-й дії вона вже одружена; неза-
довольнена чоловіком, що робить журфікси 
та ламає їх самотність і віддання коханню; 

сама, одначе, ходить на мітінги і т. и.; тут 
же зазначено, що їй не дають творити свари 
челяді і чоловік. В 8-й дії,—вона вже мати; 
ображена тим, що чоловік покида її з хво¬ 
рого дитиною; скаржиться, що гине її творчість; 
рознервована, йезадоволена увагою чоловіка 
до її подруги-артістки Ріни; але перед чужи¬ 
ми вона виправдує коротке пробування чоло¬ 
віка дома. В 4-й дії^ дізнавшись про близькі 
стосунки чоловіка з Ріною, розходиться з 
ним, бо вважа, що як зломлено її віру, то 
зломлено й родинне її життя. 

От головний матер'ял до характеристи¬ 
ки Ліни. Як же намалювати душевний її 
світ? Що вона за характер? Ми бачимо ріж-
ні її переживання, вчинки, але цього ще 
мало. Все це може бути в ріжних людей і 
нам потрібно знати, якими пружинами, яки¬ 
ми рисами характеру умовлюються ті чи ин-
ші переживання і вчинки? 

І от, при одповіді на це, я чую себе, в 
трудному становищі: я не бачу тих рис; я не 
бачу в Ліні характеру,—в смислі, звичайно, 
загальному, а не волевому. Матер'ял п'єси не 
дає для цього підвалин, а те, що є, ще біль¬ 
ше утрудня ролю критика. В 1-й дії—вона 
—солідна, переконана людина,—проти шлюбу 
і, одначе, через кохання лама свій прінціл 
Тут виявляється певна слабість волі, і в уся¬ 
кому разі не показано боротьбу сильної, пе¬ 
реконаної волї з почуттям кохання. В остан¬ 
ній дії, при глибокому коханні до чоловіка" 
але зражена, вона рве з ним,—тут виявляєть¬ 
ся дужа воля,—правда, знов без показаної 
боротьби. Яка-ж у Ліни воля? Певної одпо¬ 
віді на це не можна дати, бо ц. авторка по¬ 
дала нам тільки факти і не заглянула в во 
леву царину людини. Через те обидва вчин 
ки Ліни являються псіхологічно немотівова 
ними і утвореними з ласки тільки а в т о т и 

Sie volo, sie jubeo,-flK хочу, так і на' 
казую. 

З боку волі теж неясні й другі вчинки 
Ліни: через що вона виносить неприємні їй 
журфікси чоловіка? Через щ0 т е р ^ ^ е с і 
діння його дома, і врешті, д о д е . я к о г о J * 
В1ДН0СИНИ ЙОГО ДО Ріни? Чи ЧРПР* „ „ А 
волю? Чи через кохання? H^TlZ^J 
ня каламутш-и хатній спокій? Певно одао-
вісти на це не можна. В усякому р а 8 і волб-
вии бік її душі не освітлено яскраво і через 



те останній її рішучий крок (розходили) 
здається зробленим у повітрі. 

Неясно представлено і розумовий бік її 
душі, принаймні в громадському, волевому 
смислі. Вона так рішучо повстав проти шлю¬ 
бу, і через кілька хвилин сама готова дру¬ 
житись; незадовольнена журфіксом чоловіка, 
бо вони ламають їх самотність, а сама ходить 
на ріжні збори. Це-ж очевидна суперечність. 

Краще стоїть справа з обмалюванням 
емоціонального боку, почувань Ліни. Тут ба¬ 
чимо її шляхетність відносно чоловіка в ба¬ 
лачках з другими; її матерню любов; її ко¬ 
хання до чоловіка... Але знов переживання її, 
яко письменниці, передано тільки випадко¬ 
во;—У Дії другій. 

Говоргочи взагалі, образ Ліни, в її вну¬ 
трішньому світі, обмальовано неповно, і це 
особливо виясниться тоді, коли ми поглянемо 
на твір з погляду спеціальних законів дра¬ 
матичного мистецтва. 

Що можна сказати про образ адвоката 
Віктора? З п'єси, в 1-й дії, ми довідаємось, 
що це блискучий адвокат-поступовець; він 
марить про родинне життя, на яке згожуеть-
ся з ним Ліна. 

В дії 2-й він виявля невдоволення, що 
«шна не віддає йому всього свого життя, а 
ходить на ріжні збори; сам же споружае жур¬ 
фікси, не дає Ліні писати. В дії 3-й проте¬ 
стує проти захоплення сім'йовим життям; не 
хоче сидіти дома, тягне, при хворій дитині, 
жінку на^бенефіс Ріни і виявляв до цеї пані 
шгаатії. в дії 4̂ Й він показує відступ од Рі-
™ ; й ^ и з н а б т ь с * Ліні в зраді і прохав в неї, 
Даремно одначе, вибачення. 
Ві«тппГ faTeP'ÄJI Для міркування про образ 
певне' скЇЇти1 Y ^ ' С Є б е \Т**д н° Щ0СЬ 
вчинки ал ^ нього... І тут бачимо 
xiKv w • ffe завжди—ясно виявлену псі-хіку, ЇХ мотіви. 

ність Н?б
3 & В В а Ж а 8 Т Ь С Я в НЬ0МУ легковаж^ 

Втома од І ^ 6 0 * 6 захоплення жінкою. 

ня чарам к ^ в а Т Г Т ^ ' " ™ ^ " 
Ніби може А ' ВСЄ ЦЄ П Є Р Є В а Ж Н 0 

Даєш, що мі! ZL^L спРавДі? К о л и 8га" 
шлюбу 1 і Г ? та Ріною були й до його нГто А " » ' ВІН НаВІТЬ ЇЗДИВ Д° от v иитпп^ *1КТ0Ра може виступити зов-
Гтя^-до р'ни °Т' ^ М0Же' ^ Раніш чув потяг до і-іни... В усякому, разі Ліна про це 

думати повинна була. Тоді й постать Віктора 
не було-б уже пофарбовано фарбою легко-
важности. Але в усякому разі рішучого при¬ 
суду про якусь душевну рису Віктора, на 
підставі його стосунків з Ріною, зробити 
трудно. 

Другі-ж його вчинки ще більш роблють 
образ його загадковим. У нього хвора дитина, 
страждає з цього приводу жінка,—і він в цей 
час кличе її на бенефіс Ріни, скликає до се¬ 
бе гостей по її бенефісі. Це-ж може робити 
божевільний, дурень, раз авторкою показано, 
що він Ліну все-ж таки любить. Можемо при¬ 
пустити в людини які вхітно вчинки, але 
хай же буде їх доведено відповідними риса¬ 
ми душі героя. А без цього бачимо тільки 
вчинки і не бачимо душі героя. Також не¬ 
ясні душевні рухи його в 4-й дії, коли він 
ухиляється від Ріни. Через що це стає? Чи 
він розлюбив її? Чи стало боляче за жінку? 
Нічого цього не бачимо, і Віктор остається 
перед нами неясним, не вважаючи на всі вче¬ 
ні слова, якими хоче пояснити своє стано¬ 
вище, що він не „моноліт", що в нього „гі-
пертрофіроване": почуття мужчини, темпера¬ 
мент і т. и. . 

Що таке його нова кохана Ріна? Вона 
так багато, порівнюючи, говорить про себе, 
що, здається, цілком ясною. В 1-й дії вона 
висловлюється за вільне кохання,-за життя 
бурхливо епікурейське; в 2-й за,невизнання 
жодних повинів, що лише шкодять їй; в 3-й— 
показує своє палке кохання до Віктора; в 
4-й—заявля про нього й Ліні. 

Дійсно, що постать змальовано ясніше 
попередніх, але і тут є матер'ял для нерозу¬ 
міння. Вона—тіл, так вваної, хижої жінки; 
для неї не істнує моральних законів: навіщо ж 
цей прихід до Ліни і заява про ЇЇ стосунки 
з Віктором? Адже це, на її погляд, зайва 
справа? Вчинок непослідовний, а з якої ви̂ -
ходить він душевної риси; невідомо. 

Далі,—вона давно вже палко любить 
Віктора і в- той же час близька з другими 
людьми? Це вивести з якої душевної риси? 
Потім, як згадано вище, вони були добре 
знайомі й раніще,—невже-ж вона, при бур¬ 
хливості своєї вдачі, нічим би раніш не ви¬ 
явила до нього свого кохання? 

Одно слово, в змалюванні й цього обра¬ 
зу є неясності. З більших другорядних фі-



гур звертає увагу лікарь Андрій Васильович, 
закоханий в Ліну. В 1-й дії він теж висту¬ 
пає проти шлюбу для талантів, хвалить та¬ 
лант Ліни; в міміці—мучиться від безотвітного 
кохання до неї; в 2-й—являється з подорожі 
і виступає в Ліни з протестами проти мі¬ 
щанства у житті; в 3-й-^-розважає сумну Ліну 
і ганьбить її чоловіка; в 4-й—пропонує Ліні 
свою любов і взагалі поміч. Це.й є матер'ял 
для його характеристики. Що-ж лікарь із 
себе уявляє? При всіх його фразах, фігуру 
досить темну... Він проти шлюбу для Ліни, 
одначе весь час прагне до неї. Він не то 
флегматік, не то подібний до кам'яної статуї, 
неземної цноти: так тримає себе рівно від¬ 
носно Ліни. І незвісно, чи він дивиться на 
неї побожно, як на письменницю, чи як на 
кохану людину? В усякому разі, трудно вло¬ 
вити—що, крім зразкової самоофіри, він уяв¬ 
ляє з себе? 

Названі герої—в пьесі важливіші; инші, 
крім жінки професора, близших стосунків до 
головних діячів не мають, і їх начерчено тіль¬ 
ки побіжно. 

Розглежені герої склали матер'ял, з яких 
п. авторці треба було утворити п'єсу; це б то, 
поставити якусь драматичну мету і, відповід¬ 
но ній, розставити героїв у потрібному по¬ 
рядку. Зроблена нами характеристика душев¬ 
ного їх ладу може дати натяк на де-які хиби 
загальної будови твору, а драматична його 
вдача додає ще нові риси в тому ж напрямі. 

Твір названо драмою, а сучасна драма, 
коли вона не імпрессіоністська, мусить бути 
картиною внутрішньої боротьби. Де вона в 
п'єсі, в кому, і во ім'я чого? На це ми від¬ 
повіді не можемо дати: мало матер'ялу. Перш 
за все нема в творі жадної драматичної осо¬ 
би, що переживала б боротьбу перед якимсь 
вчинком. Нема боротьби і в Вікторі, ї в Ріні 
і навіть в Ліні. Та нема ж і мети тієї боротьби. 

Все в п'єсі тече або епічно, або лірічно, 
але драми немає. Ліна дружитьоя; чоловік, 
і челядь, а потім і дитина не дають їй тво¬ 
рити; далі чоловік їй зраджує, і в останній 
дії вона поклада собі чоловіка кинути. їй 
звісно, тяжко; вона стражда,—але це ліріка, 
а не драма,—тому й закінчення п'єси робить 
штучне, мелодраматичне вражіння. Од вбиван¬ 
ня матері з дитиною можна навіть заплака¬ 
ти, але це буде чисто лірічне переживання. 

А було б и н т е діло, коли б обопільні 
стосунки Ліни, Ріни та Віктора було вияс¬ 
нено вже в першій дії, коли б і Ріну зразу 
намальовано було б 'з почуттям до Віктора, 
про яке б знала Ліна; коли б Ріна постави¬ 
ла-собі метою боротьбу з Ліною, коли б ми 
бачили, як росте кохання Віктора до Ріни і 
як поволі в душі Ліни вироста Гамлетовське 
мета—питання, чі кинути чоловіка чі ні? То¬ 
ді б ми з цікавістю стежили за зростом дра¬ 
матичної дії: внішньої боротьби двох жінок 
і внутрішньої в душі Ліни. 

Нагадаємо п. авторці тожсамий сюжет 
з тожсамою героїнею Іріною в „Димі" Тур-
генева. Останний дав епос, а не драму, але з 
яким захватом переживаєш внішню боротьбу 
молодої Літвінова і хижої коханки Іріни, і 
внутрішню боротьбу самої Тетяни. В Турге-
нева обдумано кожний винтик дих складних 
стосунків. 

У нашої ж п. авторки всі три дієві осо¬ 
би виступають окремо, і тільки в 3-й дії рель¬ 
єфно виясняється кохання Віктора й Ріни, а 
в останній—кінець з Ліною. Кінець, як ми 
сказали, внутрішнє немотівований. бо випли-
ва з непоказаної ясно душі Ліни. Така не-
звязанність, або механічне поставлення го¬ 
ловних дієвих особ, виникло, очевидно, че¬ 
рез те, що п. авторка не поклала перед со¬ 
бою виразного драматичного завдання і роз-
вою якоїсь внутрішньої дії. Через те п'єса її 
наполовину представля ряд окремих картин, 
та ще чогось другого, а не поволі розвине¬ 
ну дію. Б п'єсі є розвязка, а ніякої завязки. 

В 1-й дії говориться про шлюб Ліни і 
про увагу до Віктора Ріни; в 2-й про при¬ 
бивання- буденним життям талану Ліни і про 
ту ж увагу Ріни до Віктора,-але це по дов¬ 
гому часі; в 3-й—кохання Віктора й Ліни і в 
4-й його розвязка. ' 

Дві перших дії виходють зовсім зайви¬ 
ми, і ясно через що: п. авторка не виразно 
намітила ідею свого т в о р у , - ^ в о н а * _ 
кається, стосунків вищих натур і буденного 
життя; л і питання про зраду в коханні? П 
авторка погналась за двома ц і л к о м р і з н и м и 
речами і в повному обсягу не осягла ні од-
ні). От -через що коли на дві перші дії мож¬ 
на дивитись з цікавістю, як на картини гур¬ 
тового життя, то дві останні дії, приємні сво¬ 
їм, лірізмом, здаються двома актами, одірва-



ними од другої п'єси, та й то переведеними 
не драматично. 

Раз в п'єсі нема, внутрішньої дії, а вона 
вдає з себе лише окремі картини, до того, 
несподівані часом, то псіхольогичні наслідки 
такого механічного звязку актів цілком оче-
відні. . . . 

Наша увага, що натикається на провал¬ 
ля в історії розвого сюжету, врешті слабне і 
губиться; коли ж оживає, то робить великі 
зусилля, щоб доповнити мотівування фактів 
п'єси і перед несподіваним кінцем спиняєть¬ 
ся з знаком запитання. : . 

Нічого говорити, що й ряд персонажів 
п'єси, з боку вимог драматичної дії, видають¬ 
ся зовсім зайвими. 

Навіщо, напр. лікарь Андрій Васильович? 
На що професор? На що Ольга Григоровна? 
На що оті літератори? Вони ж не мають жад¬ 
них стосунків до дії. їх механічна приши-
тість до п'єси зразу кидаєтьея в вічі,—вони 
там нічому не шкодять, нічому не помогають. 

Так було б тоді, коли б п. авторка про¬ 
сто малювала життя і тільки помилилась, по¬ 
гнавшись за двома метами,—але матер'яли 
п'єси далеко складніші. В неї заведено ідей¬ 
но-розмовний елемент, і численність його ду¬ 
же одбивається на вражднні. Увагу і без та-
го втомлено розсипаностю дії, а.тут. іще до¬ 
дано силу довгих, вчених розмов... Слухаєш 
і уявляєш себе, або на вченому діспуті, або 
на зборах моралістів, ~ і врешті од половини 
п'єси одержується вражіння філософського 
трактату. Остання цим без потреби вдожуеть-
ся, і це купується великим ущербком для 
жвавости дії. 

Так в 1-й дії—дуже довгі розмови двох 
літератів, і лікаря з Ліною; довгі теж розмо¬ 
ви про шлюб; довгі промови професора. Є во¬ 

ни і в другий дії на стор. іоі, 103; і особли¬ 
во в 3-й по відході Віктора, і сила таких же 
розмов у дії 4-й—де треба робити і почува¬ 
ти, а не говорити. 

Цей матер'ял зайво обважає • п'єсу. Нав¬ 
паки в других місцях є такі скорочення дії, 
що роблять її неправдоподібною. Так, напр.— 
воріття Віктора з суду в 2-й дії та з театру 
в 3-й—занадто швидкі. Так же раптово-швид¬ 
ко кінчається й журфікс у другій дії. 

Крім неправдоподібності, створеної ско¬ 
роченням потрібного часу, її ламають і дру¬ 
гі часом речі. Чому рішучому поясненню лю-
бови Віктора й Ліни, що так повстає проти 
шлюбу, треба одбутись у такому незручному 
міспд, як клуб, і таким одлюдницьким чином? 
Чому й відносинам Ріни й Віктора у 3-й дії 
теж треба рішучо вияснитись в господі у 
Віктора, де всі могли це завважити? Хіба 
вони не могли цього зробити в її господі? 

Ще ряд уваг можна було б зробити 
про дану п'єсу нашої талановитої письмен¬ 
ниці, але й зроблених досить. Досить, щоб 
мати право сказати про „Крила" де-який при¬ 
суд. В, ній є досить доброго, але є й хибне,— 
наслідок, на нашу думку, хапливої роботи, 
не зовсім виробленого плану. 

В письменниці нагромадилось багато ду¬ 
мок, вражінь, і вони вилися в творі то в ви¬ 
гляді абстрактних міркувань, то яко лірічні 
виступи. 

. Але їх не зведено в' струнку сістему. І 
це дуже жалко, бо в п. авторки багато да¬ 
них, щоб з свого доброго матер'ялу, утвори¬ 
ти добру щіромистецьку будову! 



Український театр. 

„Крила" буденна драма на IV дії М. 
Старицької-Черняхівської. 

Історія всесвітнього театру добре знає, 
як не гарно відбиваються на грі актьорів 
переходні хвилі в загально-еволюційній течії 
літературно-драматичної творчости того чи 
иншого народа. Більш-менш значні новини у 
формах художньої інтерпретації дійсности, 
новий, несподівано широкий, розмах в самому 
змісті театрального репертуаре,—все це при¬ 
мушує театр нервово шукати нових сценіч¬ 
них форм, які-б найбільш відповідали вима¬ 
ганням нової літератури. Не легко добути ці 
нові форми, нові стежки у всякому мистец¬ 
тві, а тим більш в сценичному. Для цього, 
перш за все, треба мати можливість зупини¬ 
тись на мистецьких шуканнях, треба вино¬ 
сить у душі своїй ці нові галуззя творчости. 
Вимоги-ж актьорської та режисьорської твор¬ 
чости, за малими винятками, скрізь, особливо 
в українському театрі, такі, що менше всьо¬ 
го цьому сприяють. З другого боку, чим 
більш театр звик творити в суто-відомих йо¬ 
му формах, тим трудніше йому перейти на 
нові стежки. Наприклад, згадаємо, як трудно 
було французькому і другим театрам ставити 
драми Метерлінка, або перші вистави на ро-
сийській сцені побутових комедій Остров-
ського і пізніше—Чехова. В такі хвилі часто 
в самому театрі починається боротьба, иноді 
дуже гостра,, яка розбива всіх на два табори: 
фанатичних прихильників „старого мистецтва" 
і не менш гарячих прихильників „нових сте¬ 
жок". Але, коли цього навіть нема, коли те¬ 
атр з своїми представниками охоче іде на 
зустріч „новому мистецтву", він не може зра¬ 
зу опанувати тим не звиклим художнім сти-
льом, якого від нього вимагають. І тоді помі¬ 

чається те, що зветься мішаниною художніх 
стілів, або захована, може бути, не помітна 
для самого театру, боротьба ріжних вимог 
творчости. Як раз такий стан і пережива су¬ 
часний український театр. 

Яскравим прикладом того, що театр М. 
К Садовського ще не вийшов звитяжцем з 
цих труднощів, і в постановка нової „буден¬ 
ної драми" „Крила", яка належить перу ві¬ 
домої укр. письменниці, Л. Старицької-Черня¬ 
хівської. ' 

П'єса ця, яку написано в значній мірі 
по-чеховські, в мягких полутонах, вимага та¬ 
ких же форм і з боку сценичної її поставки, 
і з боку виконання. 

Тут перед театром виника завдання ви¬ 
явити не тільки відомі, яскраві душевні пе¬ 
реживання, але й те, що зветься настроєм 
все це однаково тичиться, як окремих вико¬ 
навців, так і режісури. Останній особливо ба¬ 
гато праці в першій дії, де перед глядачем 
багато другорядних дієвих особ—публіки, що 
прийшла слухати клубний концерт. І треба 
сказати, що 1-а дія розроблена д. Садовським 
з режісерського боку, за малими виключками, 
добре. Особливої уваги, на нашу думку' 
вимагають два місця 1-ої дії: ц е непомірні' 
подібні часто до шаржу, захоплення „панно¬ 
чок" оперним співаком Ревлевим, і німа сце¬ 
на лікаря Андрія Васильовича (О. Корольчук) 
під час концерту за лаштунками. 

Коли в першому випадку зовсім не до 
.речи виявлено, так сказати, зловживання 
фарб, грубий сценичний рисунок чужий 
такого художнього стилю, як „Крила" то в 
другому виявилась неумілість заповнити ріж 
номанітною і пильно розробленою мімічною 
грою художню паузу. 

Також не зовсім ще вироблена театром 
штучність паузи виявилась і в нудно-довгій 



перерві дії перед розмовою Ліни з Віктором. 
Що тичиться до виконавців окремих ролів, то 
перше місце належить Ліницькій, що грала 

молоду письменницю Ліну Федоровну. Ар¬ 
тистка зуміла тими мягкими полутонами, в 
яких написано її роль, без зайвих підкрес¬ 
лень, художньо змалювати привабний образ, 
повний душевної чистоти та кротости, разом 
з тіш і важку драму, яку вона пережива. 
Не можна сказати цього про Малиш-Федорець 
(Іріна Павловна, оперна артистка). В її вико¬ 
нанні, занадто прямолінейно, без тонких ню¬ 
ансів, без того „чогось", в якому і міститься 
справжній артизм, виявлялись здебільшого 
різки, грубі тона, не потрібні в п'єсах такого 
тшу, як „Крила«. Це була іменно „ера", а не 
переживання, через що глядач слухав її з 

холодним серцем. Цілком гарними моментами в 
виконанні Малйш-Федорець були тільки сцени 
її обяснення з Віктором, і в IV-й дії з Ліною, які 
артистка провадила з великим і щирим почут¬ 
тям. Здається нам, що і Мар'яненко не ціл¬ 
ком сжився з псіхологіею тої особи, яку ви¬ 
являв з себе (Віктор). Через це в його вико¬ 
нанню чувся иноді холодок; через це він гу¬ 
бив часом простий, щирий тон і збивався на 
декламаційний пафос. Із виконавців друго¬ 
рядних персонажів треба поставити на пер¬ 
шому місці Ковалевського, який зумів з 
маленької ролі Степана Тимоф., що лише 
•говорить „О господи", дати яскравий коміч¬ 
ний тип, разом з тим, без жадного шаржу1. 
Щиро-комічну фігуру зробив Петляшенко з 
ролі літератора Василя Павловича. Треба 
тільки завважити шановному артисту, що на 
цей раз він пішов по зовсім не бажаній у 
театральному мистецтві стежці,—цеб-то, за-
місць творити щось своє він захопився 



копіровкою відомої особи. Щіро бажаємо 
Петляшенкові уникати такої рискованої стеж¬ 
ки, яка не має нічого спільного з справжнім 
сценичним мистецтвом. Більш менш гарно 
виконали свої ролі Терентєва (Марта Ол.), 
Полянська (Ніна Івановна), Дніпрова (покоїв¬ 

ка), Колесникова (кухарка) та д-ії Корольчук 
і Рибчинський. 

П'єса йшла в бенефіс д. Паньківського, 
що грав старого професора. Роль ця цілком 
підійшла до бенефіціанта, і він з нею спра¬ 
вився взагалі дуже гарно. 

Г. Александровс.икип. 

„Ноктюрн" опера хвилинка М. Лисенка на сцені Київського мійського театру. 

На прикінці сезона Київська опера 4 
рази виставила „Ноктюрн". „Ноктюрн", як 
відомо, покійний композітор написав за кіль¬ 
ка день до смерти. Це справжня лебедина 
пісня нашого незабутнього музики. В ній 
чується невимовний жаль за минулими ча¬ 
сами; вона повна таким теплим почуттям і 
такою геніальною простотою, що не дивний 
її поспіх у публиці. Справді, тільки той, 
кому не знайомі теплі жалі за минулим, хто 
не гада про прийдешнє забуття, хто не спо¬ 
чуває тому що пісня минулого будить старе 

життя... той, звичайно, не зрозуміє щирости 
„Ноктюрна", тому він здається тільки за ігои 
надну дрібничку. v 

„Ноктюрн«—повен старих та лагідних 
мелодій, але разом з тим, його написано по 
останньому слову сучасної теорії MVWKK 
Він подібний до старих фаянсових курантів 
але зроблених по новій техниці л і 0 " 1 ^ , 

На превеликий жаль, М."лисенко не 
всшв зробити сам оркестровку своєї опери 
Це дуже кепсько відбилось на постчновиТ 
Д-й Воячек добрий фаховий o p S ^ Ä 



але для цього мало знати добре оркестр: для 
доброї оркестровий треба ще мати іцось, 
якусь іскру, шоб цілком зрозуміти душу, 
другого автора. Цього щось і бракує д-ію 
Воячеку. От через що в його оркестровці і 
гучала опера далеко гірш, ніж в первотворі. 
Часто почувалась порожнеча, а в багатьох 
місцях д. В. не розібрав мелодії і віддав її 
не виразним інструментам,, через що вона 
губилася. 

З боку постановки, київ, оперою „Нок¬ 
тюрн" було представлено ідо найкраще. Шко¬ 
да тільки, що не було до повного стилю 
клавікорд, а то звичайне піаніно дуже різа¬ 
ло очі. 

Виконавці опери теж були більш-менш 
на місці. Д-ка Бурська, що співала „вакхан¬ 
ку", виявила свій хороший вокальний мате-

ріял вкупі з снравжпим художнім виконан¬ 
ням. Д-ка Файнберг-Горська—(панна з тро¬ 
яндою) була-б теж зовсім до речи, коли-б, 
на. жаль, не занадто малий голос. Потім 
зловживання fermato, після якого несподівано 
побільшується темп. Ця остання хиба мусить 
бути віднесена на відвічальність капельмей¬ 
стера д. Позена. Д. Коссарт трохи мало ви¬ 
разно проспівав свою арію. Зато він, вкупі з 
п. Файнб.-Гор., виконали дует з таким почут¬ 
тям і красою, яку собі тільки можно уявити. 
Дуже мило виконали свої партії п.п. Ліскова 
та Кирієвська—обидва цвіркуни. 

Надзвичайно привабний та граціозний 
був балет під орудою п. Романовського. 

Загальне вражіння від постановки „Нок¬ 
тюрна" дуже приємне і з певністю можно 
сказати, що на той рік він пройде не раз. 

Sol. 

Перевесло. 
Збірник віршів Андрія Бобенка з передмовою М. К.-

Одесса, 1913. Видавництво „Сніп" № 6, ціна 50 к. 

Українські читачі діждалися вельми при¬ 
ємної речі: збірника віршів талановитого по¬ 
ета Андрія Бобенка. І коли ми читали й пере¬ 
читали цей збірник, то R душі нашій вирос¬ 
ла ціла мішанина самих ріжноманітних по¬ 
чувань: і радість, і жаль, і досада, і багато 
ИНШОГО. 

З передмови М. К(омарова) і з ' дат під 
ортами ми дізнаємось, що д. Бобенко почав 
писати ще в 70-х роках, одже літературна 
його праця тягнеться коло 40 років. І що ж 
ЇЇГіїІ*88 з а ц е й ч а с ? 4 6 невеличких віршів, і 
м™£ д°Дати ще не надруковані, то вийде, 
може, пересічно по 2 вірша на рік. Річ ду-

сумна з огляду українського патріотизму! 
„• ^оли ж побачити далі, що Бобенко по 
nr iV? р о к і в н і ч о г о н е писав, то стане на ду-
алїгпЩ! ?УМніще... Не станемо за це дорікати 
алІ ЕР НЄ з н а т о т а причин такої сумної з'яви, 
Т n p n n Ä

0 п о в н е п Р а в о висловити свій жаль, 
і це особливо через те, що Бобенко не один 
І JJ°*y напрямі, є в нас ід. В. Самійленко є 
сто і 1 ? m80* PWHe перо беруть не ча-
в і т и к / ™ . 1 Р Є б а ш в иДч е ' мозке- поремству-
ЇЇ.І J ^ J Ини нашого ж и т т я> Щ° засм0КТУ-
готь наші талани, що гасять Іскру поетично¬ 
го вогню і сповняють душу буденщиною... 

Що треба якихсь особливих подій, щоб 
з душі поета вирвати захололе в ній талано¬ 
вите слово. 

Стріваючись з подібними фактами, почи¬ 
наєш навіть думати, чі, справді, поетичний 
талан є та непоборна сила, що сама рветься 
з душі поета? Що не спинити творчости жад¬ 
ними препонами? Бачучи подібні факти, ми¬ 
моволі приходиш до висновку, що поетична 
творчість є другорядний чинник в житті мит¬ 
ця, над яким можуть запанувати самі буден¬ 
ні мотіви... 

І з ухмілкого згадаєш твердження пись¬ 
менників, в роді Винниченка що творчість є 
вівтар для всіх поривань людини. Очевидно, 
такі саможертні-художники є дуже винятко¬ 
ва з'ява; очевидно, їх більшість треба спо¬ 
нукати до творчості самими радікальними 
мірами. 

До митців такого роду належить і Бобенко. 
Ціла низка його віршів відноситься до 

ряду видатних людей, од яких в моральній 
залежності мався автор. Тут є вірші до Кро-
пивницького, Костомарова, Климовича, Анто¬ 
новича, Смоленського і других,—їх коло тре¬ 
тини всього збірника. 

Видко, що автора захоплювала якась 
внішня подія, або особа, і тоді з душі його 
виливались рядки віршів,—з середини ж ду¬ 
ші, кипучим джерелом, самовільно, течія по¬ 
езії била не часто. 



Оджс то наші уваги більш загальної 
вдачі: жаль, що не все в нашій країні йде 
так^добре, як треба. 

Але зараз треба порахуватися і з тим, 
що дав автор, або вірніше, що він. міг дати. 

В його творах ми бачимо дійсний пое¬ 
тичний талан. 

Перші його вірші слабші, більш проза¬ 
їчні, про-те пізніші—сяють поетичним пром і -
нем. Ознака цього—виразна образність його 
творів, що просто кидається в вічі і вабить 
своєю викінченостю. І це особливо виявляєть¬ 
ся в його посвятах нашим старим корифе¬ 
ям,—річ взагалі дуже ріскопана. В цих по¬ 
святах лехко впасти в панегірічний шаблон 
і дати, замісць поезії, банальні фрази. Бо-
бенко цього щасливо уникає. Під його пером 
створюються цілі поетичні картини, що дуже 
влучно розгортають перед нами думку авто¬ 
ра. Для прикладу можна вказати прекрасний 
вірш до Л. Смоленського, зрівняного з при¬ 
борканим орлом (ст. 43), або дуже орігіналь-
ний вірш до В. Антоновича. В тих же творах, 
де автор не мав, так сказати утілітарної ме¬ 
ти, його поезія-образність виблискує надто 
яскраво. Можна вказати для прикладу пре¬ 
красні вірші про соловья і хмару (ст. 25), про 
зіму (27). „В Італії" (ст. 29). Тут талан Бобен-' 
ка висьвічується виразно. 

Риси його доволі орігінальні. Він близь¬ 
ко підходить по образно-народній формі вір¬ 
шу до Шевченка, (ст. 35); він в де-якій части¬ 
ні певний його наслідувач і по мотівах: в фі¬ 
лософії громадського життя (ст. 40), в обер¬ 
танні до рідного краю (ст. 46), в описах при¬ 
роди (ст. 27) і др. Але, при всій близині до 
ПІ—ка, він має свої особисті прикмети. У 
Ш—ка на першому місці—почуття вогненне 
і журливе; у Бобенка на першому малюнок; 
почуття його не палке, і хоч елегічне, але 
досить помірне і спокійне. Його творчість— 
ніби Дніпро в тихий, ясний вечір. 

Але й малюнок Бобенка дуже орігіналь-
ний. Він простий, не хитрий, без тонкостів, 
але .встає перед нами, як живий. Він нага¬ 
дує скульптурні твори, висічені з мармору: 
кидається в душу їх рельєф, а багатьох од-
тінків немає. 

Поетичний метод Бобенка—це оруду¬ 
вання аллєгоріями, протилежностями; і вони 
удаються йому гарно. 

Це що до форми творчості Бобенка. Що ж 
до змісту, то це тіиічниа поет нашої перехо¬ 
дової години. 

В нього гучать невпевнені ноти про стій-
ність нашої справи; сум про наше вбожество; 
радість за якісь невеличкі речі, дрібниці. 
Широкого громадського розмаху він не має. 
Головний зміст його творчости—малюнки при¬ 
роди і загальні громадсько-патріотичні моті-
ви. Вони бренять щіростю, простотою і не 

раз встають перед нами прекрасними види-
щами. 

З цього приводу ми ще раз мусимо по¬ 
жалкувати, що автор написав так мало і про 
друге: Бобенко—рідкий епік, чому ж він не 
написав поеми?.. „Малярія в Маремах"—ма¬ 
лий зразок того, що він міг би дати. 

Звертаємось до автора і прохаємо: ваш 
талан в силі> і наш край має право вимага¬ 
ти од Вас творчості. Невже з вашого пера 
не вильеться поема? Хіба нема про що її 
написати? 

їв. Ст—ко. 

Дремцов. 
Весняний та лірницький хор з оперн „Настуся", „Noc¬ 
turne". Думка-мазурка, „Останні квітки" (про тенора). 

Надіслані твори більш менш повно ха-
рактерізують композітора. Тут ми знайоми¬ 
мось з ним, яко творцем інструментальної та 
вокальної музики. Загалом треба сказати, що 
всі ці речі зробили більш менш приємне вра-
жіння. У всякому разі в них є іскра справж¬ 
ньої музичної здатности. Але разом з тим 
треба завважити і- їх загальну хибу—брак 
музичної освіти: автору треба ще багато по¬ 
працювати, щоб його твори заняли відповідне 
місце. 

Почнемо з уривків опери „Настуся". 
Перше всього шкода, що автор не надіслав 
цілої опери, бо по двох уривках про неї ціл¬ 
ком не можна скласти думки. Ці уривки 
виявляють з себе два хори та співи Насті. Гар¬ 
монізація цих хорів дуже прімітивна і несе в 
собі багато теоретичних помилок. Так, напри¬ 
клад, цілком не зрозуміла модуляція на стр. 
7 з fa-min. в si-min. через що вона і згучить 
цілком не красиво. Зустрічається дуже бага¬ 
то заборонених наукою паралелізмів і т. ин 
Звичайно, на всі ці помилки можна-б було не 
звернути уваги, як би автор дав нам свою 
хоч і помилкову з боку науки, за то красиву 
та повну гармонію. Красоті все дозволяється' 
Але, на жаль, цього цілком нема у автора а 
через те так і помітні хиби. Також нас не 
задовольняє аккомпанімент хора співу Насті 
Всі голоси, хору співають в унісон (на 8 і І 
стор.). Тут знов почувається порожнеча В™ 
галі, через брак повної гармонії, увесь пХ 
уривок дуже одноманітний та нудний T W ^ 
було хоч трохи його одживити мажором том 
й мінор був би яскравіше. Щ о д о л ішии? 
кого хору „Тяжкая година«, то він Е ™ 
яскравіше і краще. Тут справді почуваеть^я 
музична здатність автора. "^ваь іься 

Не дивлючись на попеітттні •»»« 
ни з опери „Настуся« i i a S S T L ? П 7 ^ Ц Є " 

Мельодія хорів і співу Нас?усі-красн 
п \ ^ > Н И Х ЧУЄТЬСЯ у кР а ї^ько-С ї^овийР хі 



Що тичиться Nocturn'a, романса „Остан¬ 
ні квітки" та Думки-мазурки на мелодію ро¬ 
манса „Повій вітре на Вкраїну", то вони по¬ 
декуди грішать тими-ж хибами, що і „На¬ 
стуся'*, а подекуди, як в „Ноктюрні" і думці, 
чується нарочита штучність музичних ефек¬ 
тів. Як би не це останнє, Nocturne та Думка, 
були-б цілком гарненькими, з відповідним 
настроєм, п'єсами для фортеп'яно. Україн¬ 
ський колоріт і в них дуже помітно. 

Краще всього робить вражїння романс 
про тенора „Останні квітки". 

На жаль, і тут дуже прімітивний акком-
панімент. 

Ще одна маленька увага. Треба більше 
рахуватись з текстом. Д. Дремцов, на жаль, 
цього не робить. У авторки написано: 

Ш, ударить мороз до схід сонця 
І приб'є поривання живе. 

А в романсі поставлені паузи, і через те 
з'являється от що: 

Ні—ударить — мороз—до схід сонця—і 
приб'є—поривання живе. 

Яоі. 

Четвертий именний конкурс проектів пам'ятника Т. Шевченкові. 
Заява. 

В № 46 „Ради" від 25 лютого сього ро-
„У УМ1 Щено вискази девяти художників в 
справі пам'ятника Шевченкові у Київі. Де-
?ЇЇ! хУД°жпиків в газеті „Рада", хоч і з за-
-3 ереженнями, а похваляють проект ПІортіно. 
«•п • РеДакцДя «Ради" робить висновок, що 

»комітет мав справді раііію не погодитись 
mlSi™0 wopi і, спинившії вибір на проекті 
eijt1™0'Mae т^ПеР за собою більшість голо-
р ^мадлнства * Щ/дооюників". При тому 

НИИІО ™ п о с и л а е т ь с я Ще і на инших „худож¬ 
ників киян«, не називаючи їх поіменно, 
ки я « ! р е з . т е ми» нижчепідписані художни-

т?«?111 заявити: 
поетявп^0 вчинок комітету, який відкинув 
і тим т™* Жюї* і самовільно вибрав проекта 
зовсім 5* Ш 0 в і з своєї компетенції, вважаємо 

2ч"^правильним і не корректним. 
зовсім и TVP°bKt Шортіно вважаємо твором 
пам 'ятн і *УДожнім і до постанови його, як 
»іДповід^м. ЧЄНКОВІ' н і в я к о м у р а 8 І НЄ 

М. Бойчук 

Ф. Кричевсший. г> Чугавтч. 
Г. Крушевеький. Федонца. 

Новий конкурс. 
Придивляючись близше до тих нещасли¬ 

вих конкурсів, мені пригадуються слова моїх 
знайомих: 

— Вони (комітет) довибіраються до того, що 
Шевченко лишиться без пам'ятника зовсім, 
або виберуть щось таке, що тільки заплачеш!.. 

Воно так і сталося. 
Комітет (не цілий), нехтуючи одноголос¬ 

не рішення жюрі, зробив так, як сам захотів. 
Річ, правда, в Европі недопустима. Комітет 
вибрав проект, який з художньою вартістю, 
ані з Шевченком нічого спільного не має. На 
ігідвисшеншо сидить собі якийсь п'яний тан¬ 
цюрист (чекає черги свого виступу), в шапці 
на потилицю. Чи це має бути Шевченко? 

Взагалі ж проект Шортіно настільки річ 
шабльонова й італійцями вже зогиджена, що 
про неї не варто и писати. А тим комітето-
вим, які найбільше захопилися Шортіно, рад¬ 
жу поїхати й подивитися на генуеский цвин¬ 
тар. Там таких Шортінів можна бачити ба¬ 
гато. Не дивлячись на все те, комітет рішив¬ 
ся таки ставити пам'ятник після проекту 
Шортіно, поробивши перед тим де-які зміни. 
Ті зміни мали-б бути ось які: постать поета 
треба переробити; рельєф, цеб-то—воду, хату, 
тополі і др. переробити, групу козака з дів¬ 
чиною на переді також. 

Шановному комітетові, який з таким лег¬ 
ким серцем говорить про всякі зміни, слід 
би знати, що в художніх роботах кожна най-



менша зміна одного детайля потягає за со¬ 
бою десять инших, коли у художника єсть 
якийсь плян, ідея чи гадка, яку він хоче пе¬ 
ревести в своїй роботі. Правда, це не відно¬ 
ситься до проекта Шортіно, бо в ньому вза¬ 
галі ніякої гадки нема. Отже, як бачимо, з 
поправок проекту Шортіно не лишається ні¬ 
чого, а зате матимемо зовсім новий проект. 

Панове, чи не ліпше було-б діло, пере¬ 
дати в руки людей тямущих? Чи ви думали, 
що за це, що ви тепер зробите, приидеться 
вам відповідати перед суспільностию і перед 

історією? Які у вас гаранти!, що новий про¬ 
ект Шортіно буде кращим? Ми віримо в 
добрі заміри комітету, але разом з тим ста¬ 
вимось до них так, як ставився до „добрих 
людей" Шевченко, кажучи: „Не так тії во¬ 
роги, як добриї люде"! 

Наша суспільність повинна цею спра¬ 
вою зацікавитися більш серйозно, бо це діло 
не партийне, а громадське, і воно всіх нас 
однаково обходить! Комітет наробив стільки 
помилок, що тепер вже крайня пора їх спи¬ 
нити. 

М. Паращук. 

АРХІТЕКТУРА. 
* Вандалізм муоісів науки. Те, чому страшно 

було вірити, переводиться в дійсність. Починають 
псувати фронт Київського універсітету, ломаючи 
бокові низькі лінії новим будинком бібліотеки на 
розі Караваєвської улиці. Таким чином найкращий 
твір миколаївської доби у Київі—універсітет, як 
памятник мистецтва буде зруйновано. Учені мужі 
не підозрівають, очевидно, що істнує на світі 
краса широкої лінії, яку зараз ганебко ломають. 
Цікаво, що руйнуваннв найкращого твору царя 
Миколи І, діється з почину київських професорів, 
що на вид так люблять маніфестувати свій мо-
нархизм. 

* Школа в українському стилі. В г. Вов-
чанську, на Харьківщині, закінчено будову зем¬ 
ської семикомплєктової школи в українському 
стилі по проекту архитектора К. Н. Жукова. У 
верхньому поверсі буде музей з одділами: приро¬ 
дознавства, народньої освіти, народнього здоров'я 
й історичним (археологія, етнографія). 

СКУЛЬПТУРА. 
* Щшці скульптора Паращука. Український 

артист-різбярь Михайло Паращук у Київі кінчає 
зараз погруддє Франка. Разом з тим Паращук 
дістав замовленнє на погруддє\Шевченка і Ли-
сенка від Львівського музичного товариства ім. 
Миколи Лисенка. Ці погруддя мають прикрашати 
велику салю зі сценою в новому будинкові това¬ 
риства і будуть поміщені по боках сцени. Крім 

того Паращукові ж буде, здається доручено деко¬ 
рувати всю салю лїпними роботами в стилю empire. 

МАЛЯРСТВО. 
* 41 передвиоюна вистава. В кінці січня за¬ 

крилася у Київі 41 передвижна виставка. Ся 
остатня виставка робила ще більш сумне вра-
жіння ніж попередні виставки передвижників 
Коли на попередніх виставках панувала нудота* 
то все-ж передвижникі, принаймні, трималися 
свого прапору і не хилилися перед новими те¬ 
чіями. Нині передвижникі свої позициї здали і 
на половину їх вистава зайнята молодими, але 
із молодих найменьше талановитими. Таким чи¬ 
ном виставка виявляла сполучення нудоти ста¬ 
рого з бездарністю молодого. „Дуель" Рєпина, щ0 
мала бути „гвоздем" виставки тільки виявляла 
одичалість, в яку став впадати Репин на ста 
рости. 

* б вистава картин товариства худооїс-
нгіків киян. Слідом за передвижниками в тому ж 
помешканню відкрилася вистава нспаг,ц * 

' а псдавно зорга-
нізовавшогося товариства художників киян Н 
цій виставі Масляников виступив * а 

JiilrlB З НОВОЮ ДЛЯ 
нього пробою декоративного панно. Би 
ставив не злу в жовтих фарбах 0^»?*"*° В"~ 
лихий портрет Нечуя-Левицького. Укранську L 
фіку виставили Лісовський і Ковжун. Останній" 
на шкоду собі, не хоче який час ще втріматися 
від виставлювання своїх невикінчених праць 
Належність товариства д0 Київа проявляться в 



великому числі робот на українські сюжети, як 
в жанрі так і в нейзажі. Жанри на українські 
теми виставили Білановський, фон-Мейер, Попов, 
а пейзажи—Васильченко, Козловський, Моісе-
енко. Найкращі етюди Київа у БерЛ)не-верхівья 
Софийського та Михайловського. Гарно зроблена 
в академічній манері „Жинка" у покійного ака-
демика Рокачевського Шкода, що наші артисти 
не мають звичаю уділяти місця для докладній-
ших ретроспективних вистав старійших худож¬ 
ників. 

* XIII періюдична вистава картин у Ка-
теринодарі. Дня 5 лютого відкрилася у Кате-
ринодарі втородській галлериі їмени 0. А. Ко¬ 
валенка XIII периодична вистава, в якій сего 
року беруть участь найбільше художники Кияне. 
На виставі 166 номерів. Із українських майстрів 
беруть участь Масляников і Биценко. 

* Київський салон. 23 лютого відкрився у 
Київі салон постійних художніх вистав. Вистави 
мають мінятися що місяця. Характер вистав са¬ 
лону очевидно опреділяеться польськими худож¬ 
никами, але до першої-ж вистави було гостинно 
запрохано чотирох українських і чотирох росіян 
художників. Із українців закликано Миколу Бу-
рачека, Василя Кричевського, В. Масляникова і М. 
Паращука. Вибір зроблено прекрасно, що свід¬ 
чить, що польські художники стежать за україн¬ 
ським мистецтвом. Росіян вибір далеко слабший. 

истава без панночок Селезнєва виглядала би 
краще. Із поляків дуже цікаві річі виставили 
Мальчесскі і Марчесскі. Нам цікаві найменьші 
Дрібничкі Станиславського. Есть гарні річі у 
Яніцкого і Грейна. Для успіху справи салону 
треба-би було відмовитися від участи Ґалімського 

жеща. Неприличний крам із флорентийських 
крамниць виставив Завейскі. 

* Портрети роботи Д. Левицького. Сто¬ 
личні музеї з успіхом продовжують збіранне ро-
XVliBeJWK0K> у к р а ї н с ь к о г о художника-портретиста 

в. Дмитра Левицького. Так музей Імп. 
лександра III у Петербурзі придбав лїтом порт-
ет княгині Голіциной, а недавно ще купив від 

ь.лібіна за 7.000 рублів два портрети, чоловічий 
1 жиночий, роботи Д. Левицького. 

ПАМЬЯТНИКИ. 
* Пам'ятник Сковороді. Лохвицьке земство 

роспочинае клопоти про дозвіл, збірати жертви 
по всій Росії на збудування в с. Чорнухах па-

мятника українському философові Сковороді. Іни-
ціятива цеї справи належить селянам чорнухів-
ської волости. 

* Скульптор Шортіно, проект якого ухва¬ 
лено Шевченківським комітетом прислав листа 
комітетові з подякою за вибір його проекту. П. 
Шортіно просить зробити йому як найшвидче 
вказівки, про бажані комітетові зміни в його 
проекті пам'ятника Шевченкові. Разом з тим 
п. Шортіно вважає потрібним приїхати в Київ, 
щоб ознайомитись з топографією місця, де буде 
поставлено пам'ятник поетові. 

* Памьятник на могилі М. Мікєшина. З 
державного кошту видано 5.000 рублів на памьят¬ 
ник на могилі в Невській лаврі відомого україн¬ 
ського рисовальщика і автора проекту київського 
памьятника Б. Хмельницькому—Михайла Мікє¬ 
шина. Проект памьятника скомпонував син по¬ 
кійного художника Б. Мікешин, автор памьят¬ 
ника Лєрмонтову у Пятигорську. 

* Памьятник Іскрі та Качубею в Київі. 
Е. Кузьм і н в Аполлоні пише: „Не встигли ми 
як слід опамьятатися від збудування нового твору 
п. Ксіменеса—бронзової статуї ст.-секр. Столи-
піна з незмінними бутафорськими, аллєгорічними 
постатями по боках, як доводять до краю роботу 
будування ще одного—з дозвому сказати—мону¬ 
менту „патріотичного" типу: памьятника Іскрі і 
Кочубею. Чому київський „патріотизм" завше 
виливається в безграмотну форму—для мене не 
зовсім зрозуміло, але наслідки його очевідні." 

ТЕАТР. 
* Трупа Укр. артистів під орудою М. К. 

Садовського. За час с 1 Вересня 1913 р. по 16 
Лютого 1914 р. в Троїцькому нар. театрі трупа 
зробила, разом з ранками, 195 вистав. Постав¬ 
лено нових пьес оригинальних: Натусь, Молода 
кровь—В. Винниченка; Осінь, Танець життя— 
О. Олеся; Кам'яний господарь -Лесі Українки; 
Крила—Старицької-Черняхівської; Серденьку зо¬ 
лотому від серденька щирого—Л. Яновської. Пе¬ 
рекладних: Мазепа—Ю. Словацького і Стара 
шахта; старих, які перший раз поставлені тру¬ 
пою: Утоплена—муз. М. Лисенка; Кривда і прав¬ 
да—Старицького і Дячиха—Сулими. Найбільшим 
успіхом з свіжопоставлених пьєс користувались: 
Утоплена (15 раз), Мазепа (9 раз), Молода кровь 
(9 раз), Натусь (7 раз), Кам'яний господарь (4 
раза). 



Взагалі весь репертуар складався з кращих 
пьес української драматургії. 

* Гастролі О. К. Саксаганського. У Київ! 
гастролі Саксаганського з трупою Світлова від¬ 
булися в театрі „Соловцов" 2, 3, 4 і 5 марта. 
Поставлено було: „За двома зайцями", Як ков¬ 
баса та чарка", „Крути та не перекручуй", 
„Суєта" і „Дві сем'ї" з участю М. К. Занько-
вецької". 

ВСЯКІ ЗВІСТКИ. 
# Український театр у Львові. Львівський 

Комітет будови українського театру випустив 
справозданне, з котрого видно, що за рік 1913 
зібрано жертв на будову українського театру у 
Львові 4.644 корони, з яких у місті Львові зі¬ 
брано 4.500 корон, а на галицькій провінції 
решту. Все майно Комітету будови театру зкла-
дається з 145 тисяч корон готових грошей і 17 
тисяч корон, що винне Комітетові музичне това¬ 
риство „Боян" за відпродану частину грунту. 
Крім того Комітет мав заплачений грунт під бу¬ 
дову театру з вулишним фронтом на всі боки. 
Тепер Комітет надіється, що час будови театру 
вже недалекий. Коли нова сеймова установа в 
Галичині увійде в житє, то Комітет надіється 
одержати значну допомогу від сейму на україн¬ 
ський театр, як її одержували всі подібні поль¬ 
ські інституциї. Тоді, надіється Комітет, у Львові 
стане достойна святиня нашого рідного мистецтва. 

* В новому львівському товаристві—охо¬ 
рони української старовини. Перші збори цього 
товариства були в канцелярії національного музею. 
По зложенню виконуючим комітетом справоздання 
з дотеперішньої діяльности, вибрано на внесення 
членів основателів оцей виділ: голова проф. В. 
Шухевич, члени виділу: д-р І. Свенціцький, д-р 
Волод. Щурат, проф. Іван Левинський, о. д-р 
І. Боцян, д-р Б. Барвінський і Н. Кривецький; 
містовиділові: арт. М. Сосенко, В. Гребеняк, і 
інж. В. Дидинський. До контрольної комісії по¬ 
кликано: інж. В. Нагірного, проф. Ст. Рудниць-
кого і інж. О. Ганінчака. Опісля на внесення 
нововибраного виділу першим почесним членом 
товариства іменовано митр. гр. Шептицького за 
особливі заслуги, положені для охорони па'мяток 
укранської культури. 

* премія рос. академії наук В. Гнагтокові. 
Російська Імператорська академія наук призна¬ 
чила п. Володимирові Гнатюкові, секретареві 

Наук. Тов. імени Шевченка у Львові, за його 
книжку: .Народні оповідання про опришків" пре¬ 
мію імени проф. А. А. Котляревського. Таке від¬ 
значення з боку найвищої російської наукової 
інституції стрічає заслуженого етнографа вже 
другий раз. Перший раз одзначила його академія 
наук ще в кінці 1902 року, вибравши його своїм 
членом кореспондентом. Тепер він єдиний укра¬ 
їнець в Австрії, що користується таким почесним 
титулом. 

* Новий директор Київської Худооїсньої 
Школи. Директором Київської Художньої школи 
обрано молодого українського художника Федора 
Кричевського. Цей наш молодий талановитий ху¬ 
дожник родився у Харькові в 1880 році. В році 
1900 скінчив школу . „Живописи и Ваянія" у 
Москві. Потім Ф. Кричевський працював в Ака¬ 
демії художеств, в майстерні у баталіста Ф. Ру-
бо, і кілько разів їздив за кордон. Княгиня Єли-
савета Федоровна посилала Ф. Кричевського у 
Лондон на коронацію короля Едуарда VII, щоби 
зробити на місці рисунки. На академічному кон¬ 
курсі Ф. Кричевський одержав командіровку за 
кордон і званнє художника. Академічні лаври Ф. 
Кричевський дістав за картину „Наречена", куп¬ 
лену музеєм Академії. Ученики Київської Худож¬ 
ньої школи з ентузіязмом вітали обраннє моло¬ 
дого директора, сподіваючися від молодости і 
енергЧї Ф. Кричевського найкращих овочів для 
школи. 

* Вінок від оратів-поляків. 25 лютого в день 
100-ліття народження Т. Шевченка, клуб „Ро¬ 
дина" одержав художньо виконаний срібний ві¬ 
нок на портрет Шевченка з написом „від бра¬ 
ті в-поляків". 

* 25-го лютого вийшли в Київі „Рада" та 
„Кіев. Мнсль" з додатками, присвяченими 100-
літньому ювилею Шевченка. Номери багато ілю¬ 
стровані. Видання „Ради" в половині присвячено 
публікаціям: американські чоботи, запорожський 
мед і т. д. 

* Ві&чит про українське мистецтво в 11а-
риоісу. Дня 14 січня сего року в Парижу, в 
Школі суспільних наук (<§cole des hautes etu'des 
sociales) n. Я. Федорчук прочитав відчит на тему 
„L'Art populaire en Ukraine". Особливе докладно 
спинився референт над характеристикою гуцуль¬ 
ських виробів. Відчит було богато ілюстровано 
при допомозі чарівного ліхтаря, знимками з тво¬ 
рів українського народнього мистецтва. 



Лекції Е. Кузьміна. 
В музично-драматичній школі імеиі Ли-

сепка почався ряд цікавих лекцій ;.Е. Кузь¬ 
міна но сценічному мистецтву. 

Лектор яскраво і широко розвертає пе¬ 
ред слухачами перспектіву бажаної сцени, 
яка неодмінно мусить грунтуватись на гар¬ 
монійному звязку з спільними мистецтвами і 
тим одповідатиме найвищим художнім ви¬ 
могам. 

- У зміст лекції увіходять: композиція 
сцени, як фон для дієвих особ, композиція 
групп, убрання, декорації, сполучення фарб; 
закони додаткових фарб, рефлексив, світових 
еффектів. Зазначуеться вада всього випадко¬ 
вого в постановці. Говориться про позу, жест 
актьора, як вони проектуються в оці гляда¬ 
ча; про. міміку, .як механіку лиця і т..и/ 

На практиці у клясі студіюються пози і 
міміка і додаються разом з слухачами най-
відповіднійші з'окодишні вирази характерних 
псіхичних переживань. 

Лекції д-ія Кузьміна слухаються з ве¬ 
ликим інтересом і користю. 

Художня майстерня на Полтавщині. 
Увага до рідного мистецтва шириться з 

кожним роком. 
Усе більше з'являється аматорів до на-

родньої мистецької творчости. 
. Один з таких аматорів на" Полтавщині, 

поміщик Кременчуцького повіту В. М. Маг-
денко, заснував в с. Галицькому, у своєму ма¬ 
єтку, художню столярну майстерню, де ви¬ 
робляються стільні українські .меблі, най¬ 
більше . з дуба, вискої художньої вартосте. 
Зразки таких штучних мисників, рям, столів 

•і инщ. річей маються у Київі в д.д. Стешен-
ка і Вілінського. 

Розмова з футурістом 
Один з відомих російських футуристів 

п. Кручених у приватній розмові, яка малася 
ціми днями, дає цікаві пояснення того загад¬ 
кового успіху, що одержують останніми ча¬ 
сами футуристи. 

• „Я був учителем,—оповідав цей добро-
. дій,—але мене скинуто з посади після того, 
як я на засіданні виплеснув гарячий чай че¬ 
рез плече на слухачів. Мені зауважили, що 
з такою неутріманностю не можна бути пе¬ 
дагогом. 

Тепер я ні трохи не жалкую змінивши 
• професію, бо зо всіх боків маю себе краще. 

Ми читаємо лекції і добре заробляємо на то¬ 
му. Скрізь аудиторія у нас тісно наби¬ 
та. Ніякої наперед складеної програми: ми 
імпровізуємо. Уся сила у тому, щоб зразу 
відчути аудіторію і не дати їй заспокоїтись. 
Спокійна аудіторія—наша смерть. Коли не 
беруть ні наші вірші, ні наші афорізми, ми 
маємо на останній край Толетого і Королен-
ка, яких починаємо грубо лаяти; тоді аудіто¬ 
рія обурюється і лекція одбувається бучно", 

п. Кручених оповідає між иншим секрет 
їх незрозумілої творчестй. 

„З гласних складається ціла музична 
гамма і ось прекрасний вірш: А-і-у 

Е-у-о! (палець 
у гору). Коли один музика заграв цей вірш, 
то вийшла чудова мелодія". 

Є усім відомий вірш п. Кручених: 
Днр-бур-щил 
убєшщур'ь 
скум 
ви-со-бу 
р-л-за 

Одна дама звернулась до автора з пи¬ 
танням, що тут можна зрозуміть? Він одпо-
вів їй так: „Коли дать корові понюхати тро¬ 
янду, що вона зрозуміє в тому"? 

Твори, надіслані до ре дай ції. 
Фридрих Шиллер—ПОЕЗІЇ випуск І вид. Всесвітньої біблі¬ 

отек!. . 

Шумицький—УКРАЇНСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНІЙ СТИЛЬ. 

С. Черкасенко — КАЗКА СТАРОГО МЛИНА драма вид. 
„Дзвін". . : • . • • 

Дм. Донцов—З ПРИВОДУ ОДНОЇ ЄРЕСИ. К. 1914. ц. 15 к. 

ІД-ВО „ЧАС" ціна кожної инижечкі 1 коп. 
На спомин про столітні, роковини з дня народ¬ 
ження великого кобзаря україни. 

ИТТЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 51. 
Шевченко — ПОЕЗІЇ серія 6. № 52. 

» - і* м і» «і ч ^ г -

її її і» її и ^ в . 
Шевченко — А. Козачковському № 57. 



ОПОВІСТКИ. 

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

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

вістки. 

УМОВИ 
ПЕРЕДПЛАТИ: 

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

Зміна адреси 
безплатно. 

Київ, 
Жилянська, 20. 

„СЯЙВО", ПРИСТОСОВАНЕ ДО ПОТРЕБ УКРА¬ 
ЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА. МІСЯЧНИК, МАЮЧІЇ 
НА МЕТІ ЗАДОВОЛЬНИТИ ЕСТЕТИЧНІ ПО¬ 
ТРЕБИ НАШОГО ГРОМАДЯНСТВА, ЗАРУЧИВСЯ 
ЗГОДОЮ НА УЧАСТЬ КРАЩИХ УКРАЇНСЬКИХ 
ПОЕТІВ, АРТИСТІВ, МАЛЯРІВ, РЇЗБЯРІВ, МУ-
ЗИКІВ, БУДІВНИЧІIX ТА ЗНАВЦІВ МИСТЕЦТВА. 

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

З НОВОГО 1914 РОКУ СКЛАД РЕДАКЦІЇ ПО¬ 
БІЛЬШЕНО :: ПОНОВЛЕНО. • д о К Е Р У В А Н Н Я 
КОЖНИМ ВІДДІЛОМ ЗАПРОШЕНО ПІКЦІЯЛІ-
СТІВ. • АДМІНІСТРАЦІЮ ВИДАННЯ ЗМІНЕНО. 

В „СЯЙВІ" Б Е Р У Т Ь УЧАСТЬ: 
/ Александровській, К. Антонович, Д. Атюповш, 
X. Алчевська, І. Бурячок, В. Нинниченко, М. Во¬ 
роний, Днгпрова-Чаіта, С. Ефремов, М. Жук, І. 
Еавалерідзе, Г. Коваленко, В. Еричевськгій, О. Ко-
шиць, О. Левицький, Д-р С. Людкєвич, Е. Ма-
монтов, І. Мозалевськіа, В. О'Еоннор- ВілЬнаька, 
Ф. Крш'шіььіїо, Е. їїузьмін, О. Новнцьтй, О. Олесь, 
О. Пчілка, М. Рильський, С. Русова, І. Севергт 
П. Сенщя, А. Середа, Є. Сердюк, О. Сластіон, 
Л. Стариць.к(і'Чорпят<}сші, Я. Степовий, Е. Ств-
ценко, І. ОтвщеПко, О. Судомора, О. Тврвмсць. 
С. Тобілевич, 1, Труш, М. Філянськии, І. Франко, 
П. Холодний, В- Чаговець, Л. Чайка, С. Черка-
сенко, Я. ЧІ/лий, Г. Чупринка, 11 ЛІироцький, Д. 
Яворницький, Л. Яновеша^Ящцржішський ша иніиі. 



РАДА зета політична, економична і літературна. 
Виходить що-дня окрім понеділків. 

— Рік девптиіі. ' 
Приймається передплата на 1914-й рік. 

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

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

У Ки'івг, Веміш Підвалина вулиця, д. 6. 
Телефон редакції 11-68-

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

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

„ДОБРА НОВИНА" коштує на цілий рік: 
о Австрії . . . . . . . 4 корони. 
„ Німеччині 5 корон. 

Росії З рублі. 
[ Америці і в каналі . 1 доляра і 50 центів. 

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

Число на оказ посиласть ся даром. 
Гроші і письма для „ДОБРОЇ НОВИНИ" посилайте на 

,.Добра Новіша", у Львові, улиця Сишинського ч. 25. 
(Lemuerg, Австрія). 

Ільострована Україна 
ІЛЮСТРОВАНА УКРАЇНА одинокий ілюстрований жур-

ерагурі, критиці, 
маляре Д|1ІЙ штуці. т в а " 

.їн'ській минувшині, стно-
'.,о -Містить також описи подо-
оглядИ українського житя і т. д, 

ІЛІО Зна на взір великих ілю-
стре |И з д о б у ла соб! по першім році 

-: признане серед нашого народу. 

адплата в Галич.ІН. виносить 
із Німеччині 10 мар., в Канаді 

іиого иидаваня бібліо¬ 
теки Ні В.ийде в тім ропі 4 

Пьвова). 

Всі перелшіатнні. РОВАНОЇ УКРАЇНИ дістануть 
ОПДіНІ 

Адреса аидавшіцтио у Липові: ІЛЮСТРОВАНА' УКРАЇНА, Львів, 
ул; Русина ч. 18. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ НА 
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЕЪ 

„Украинская Жизнь" 
(Третій годъ издапга). 

„УКРАИНСКАЯ ЖИЗКЬ" въ 1914 году будетъ выполнять 
тѣ же задачи, канія вьшолнялнсь єю до сихъ поръ. 

ІІрогрймма оюцрнала: Руководящія статьи по націо-
нальнымъ вопросамъ.—Обзоръ событій текущей. жизни 
иа Украинѣ.—Сужденіе печати, преимущественно русской 
и п'ольской,'объ украинскомъвопросѣ.—Письма, изъ рос-
сійской Украины и изъ Галиціи.—Критическія статьи 
и литературныя обозрѣнія; библіографія. — Украинское 
искусство.—Мемуары и статьи по исторіи украинскаго 
возрожденія.—Разныя извѣстія и замѣтки.—ОтвѣтЫ ре- • 
дакціи на вопросы читателей, относящіеся къ программѣ 

журнала. 

ВЪ „УКРАИНСКОЙ ЖИ8НИ" ПРИНИМАІОТЪ УЧАСТ1Е 
СЛЪДУЮЩІЯ ЛИЦА: 

С. П. Балабуха, проф. И. А. Бодуэн-де-Куртѳнэ, И. А. Бочков-
скІН, И. К. Брусилоосній, С. А. Буда. 0. Бѣлоусенно, И. А. Бѣ-
лоусовъ, И. Ф. БѣляшевскіЙ, Leon Wasilewski, прив.-доц. Н. П. 
Василѳнко, Ан. Василько, В. В. Водовозовъ; М. Вознпиъ, проф. 
Ф. К. Волковъ, Гр. Гетьманець, С. Е. Голицинскап, прив.-доц. 
A. С. ГрушевскіЙ, проф. М. С. Грушевскій, М. Данько, Д-ръ 
Н. М. Дикій, Дм. Донцовъ, В. Дорошенко, Д. Дорошенко, С. А. 
Ефрѳмовъ, В. Е. ЖВЙОТИНСІІІЙ, Л. Н. Жебуновъ, Л. Жигмаііло. 
М. Зализнлнъ, И. В. Ивановъ, (Джонсонъ), Б. А. КистпновснШ, 
прив.-доц. И. А. Кистшювскій, проф. Ѳ Е. Коршъ, В. П. Ко-
шѳвой, лроф. А. Е. Крымсній, К. Ладышѳнко, И. В. Лѳбедин-
скій, М. Ф. Левицкій, Н. В. Левитскій, Ор. Левициій, В. Ли-
пинскій, М. Лозннскіи, А. В. Луначарскій, проф. И. В. Лучиц-
ній, Д. Марновичъ, Ф. П. МатушевскІН, С. П. Мольгуновъ, Н. Б. 
Миркинъ, А. Михура, Мих. Могилянскій, В. П. Науменко, А. П. 
Новициій, К. М. Огіеручевъ, В. П. Обнинсній, деп. австр. парл. 
д-ръ Оляснициій, И. А. Панневниъ, С. В. Петлюра, прив.-доц. 
B. Пичота, С. Подолянинъ, П. Понятонно, Н. Поршъ, С. В. 
Рклицній, С. Ф Русова, проф. А. А. Русовъ, В. В. Садовсній, 
А. Ѳ. Саликовскій, Д. Сиромаха, М. А. СлавинснІЙ, П. Сму-
тонъ, В. Степовий, Н. Стасюііъ, И. Я. Стеллѳцній, И. М. Сте-
шенко, проф Н. Ф. Сумцовъ, С. 0. СЬрополко, Н. Г. филян-
скій, И. М. Хоткевичъ. С. Чепига, С. Черкасенко, П. И. Чи-
жевсній, проф. М. П. Чубийскій, С. П. Шелухинъ, д-ръ М. Е. 

Шмигѳльсвій, Л. А, Яновсная, А. И. Ярощевичъ. 

с ъ д о с т а в к й й и п е р е с ы л к о й : 
Въ Россіи: на годъ—6 р , на 6 мѣс—3 р., на З мѣс— 

1 р. 50 к., на 2 мѣс-1 р. 10 «., »а I' мѣс.-60 к. 
За границу: на'.годъ-8 Р-, на 6 м ѣ с - 4 р-, на З мѣс— 

2 р., na 2 мѣс—1 Р- 50 к„ на 1 мѣс—75 к. 
Для народныхъ учителей, сельскаго духовенства, млад-
шаго земскаго медицинскаго персонали, a также дляуча-
щихся, рабочихъ и крестьянъ допуск отся, при непосред-
ствѳнномъ обращонпі еъ редакцію, ЛЬГОТИАЯ ПОДПИСКА: на 
годъ—5 р., на"6 м ѣ с - 2 р. 50 к. на' З мѣс,—1 р. 25 к. 

кою и псресУлкою. 
За перемѣну адреса пзииается 30 u., причемъ нообхсідима 

ылка стараго адреса. 

Цѣна отдѣльнз :-а БЪ ІШИЖНЫХЪ магазин.ахъ 60 к. 

ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

Подписиа приніімастси въ конторѣ .„УМРАИНСКОЙ ЖИЗНИ" 
Wloc.ua, в. Дмитровка, 14.-Твлѳф. №'3.44-48. 



Гчається ПЕРЕДПЛАТА НА 1914 

новий науковий журнал українознавства 

„УКРАЇНА" 
орган Українського Наукового Товариства у КиївІ, що вихо¬ 
дитиме що три місяці, книжками .в 8—10 аркушів, при 
участи визначнїйших українських учених, при близшій 
участи ПРОФ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, гґід одві-

чальною редакцією 
КОСТЯНТИНА' МИХАЛЬЧУКА. 

Поруч „Записок" і зборників своїх, не далї будуть 
містити ся праці більш спеціального харантера, хоче те¬ 
пер Українське Наукове Товариство дати науковий жур¬ 
нал українознавства для ширших кругів української інте¬ 
лігенції. 

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

Передплата на рік з пересилкою в Росії 4 руб. 
(можна частинами по 2 руб.), для Австрії 11 корон: Кни¬ 
гарням і посередникам 5 проц. від виплачених грошей. 

Редакція і контора: Київ, Велика Підвальна, 36 
кв. 8, Бюро Українського Наукового Товариства: 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА 1914 РІК 
(Рік виданий шостий) 

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

———— 4 руб. на ріп 2 р, 50 II. піврічно - — _ _ 

Завданнєм журнала „Укр, > 
повію осоітлювйіінс П)і/оцег.су ІдоЙїіог'о, духового шиття України 
з метою викривання основних моиі мости, що 
базою нспкої живої творчости. Літературу як головинії 
разник flot o, розкриваючи ое >к снопі, з; 
пери 

гені, ч громадські поди 
українського І світового ЖІПТР, 
стецтва в ріжних мого проявах. 

Журнал „1 иудошньо-
літераТуринІІ, сі) іірптії'їиші, в) науковий, г) публіцщ 
д) мистецький", о) бібліографій і з) літературно, хроніка. 

Виходитиме турчал в кінці Щ я ч е п у р . 
НИМИ, розміром не моиьше 61 сторінок набору, міцно 
аЙрошіоронаиннми книжками. 

Працюють в журналі кращи сили. 

Приймається передплата на рін 1914. 
на український місячник лїтератури, науки й громадського 

у<итя. 

ЛІІШТШО-НШОІЇІ Вівші 
ЩО ВИХОДИТЬ КНИЖКАМИ ПО 12—15 АРК. 

при близшій участи В. Винниченка. М. Грушѳвського, М. 
Євшана, О. Кобилянської, О. Левицького, В, Леонтовича, О. 
Олеся, Ю. Сїрого, Л. Старнцької-ЧерЛяхІвської, Л. Цегѳльського 

і инших. 
Містить балєтристику оріґінальну й переклади—повісти, 
оповідання, драми, поезії, стать з української історії, лї¬ 
тератури, суспільної економїї й иншнх областей знання; 
огляди лїтератури, суспільно-політичного житя; критику 

й бібліографію. 
Завідує Київським виданнєм О. Олесь. 

Редакція і головна контора: Київ, В. Підвальна, 36. ігв. 8. 
Контора Львівська, в\]л. Супінського, ч. ?І. 

(Lemborg, Supinski-str. 21, Anzelger fiir Literatur und 
Wissenschaft). 

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

журнал просто з контори і 
Кому трудно відразу, нехай присилає на перше число кож-
нього місяця по 1 р. попи збореть ся нова передплата, а 

журнал посилатішеть ся зараз. 
Книгарням і всяким посередникам від передплати 5°/ 

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

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

Видавець .7. Оіппргіцька-Чсрняхгві 
Редактор ЛисенкЬ. 

П р и II RI а с т ь с я, п *j p і і 4 п і 

МО-КООПЕРАТИВНИЙ З МАЛЮНАМИ 
ЖУРНАЛ 

„Наша Кооперація" 
Р їля діпчіо на ниві 

тракт 

порпцП. що-
Мпщр КПІІПР-

роїи 

лониЙ, з портретами і;6оператор!ц - т і • -
дарь. „Пашп К< с"" 

і пііі-
Іп жур-

ож-
Родаиційниіі КОМІТІ 

•Ноша Коопарої 
'WH. 1. п. Ікшшжшпії!. 

Поредплага прчймаетьг.;, п редакції 
ІЩ Обссрвтпорна вул. д. 1. ко, у; „ ,,;,;. 



В Петербурзі з 1 квітня 1913 року виходить 
орНан українського студенства 

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

культурно-просвітні потреби укр. молоді. 

В ЖУРНАЛІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ: 

Э. Артюх, проф. М. Грушевський, проф. 0. Грушевсышй, Д-
Дорошенко, С. єФремов, М. Залізняк, М. Карбовськиіі, І. Ко-
сенко, О. Ковалевський, В. Котѳцький (Львів), М. Кушнір, є-
Неронович, М. Плѳвако, В. Садовсьний, 0. Синявсьний. М. Си¬ 

рота, М. Сисак (Відень), М. Сріблянський й інші. 

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

Ціна № 1—35 коп. № 2—50 коп. 

Продаются вони по всіх українських книгарнях. 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: СПБ. Петерб. Стор. Большая Лушпар¬ 
еная, д, 35, кв. 16. А. А. Ковалевскій. 

АДРЕСА АДМИНИСТРАЦП: СПБ. Вас. Остров. Большой 
пр. д. 19, кв. 2. с- С. Артюх. 

ДРУГИЙ РІК ВИДАНЯ. 

УЧИТЕЛЬСЬКЕ СЛОВО 
СТАНОВИЙ ЖУРНАЛ УКРАЇНСОКОГО НАРОД-
НЬОГО УЧИТЕЛЬСТВА В ГАЛИЧИНІ (АВСТРІЯ) 

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

Журнал призначаєть ся для українського народнього учитель¬ 
ства в Галичині' І виходить два рази на .місяць, кождого 1. і 

15. в місяцю н. ст., в обемі 2—21/» аркушів. 

В журналі „Учительське Слово" лрацговати-муть 
іамшіитші наші публіцисти, педаїЗДи - теоретики, 

письменники, діячі і орі'анизатори а кругів самого укра¬ 
їнського народнього учительства. 

'Рвдплата виносить в Австрії: річно 8 К, пів-
чвертьрічно 2-20 К, міоячно 0 80 К— 

4 РУб., в Нїмсчинї 8 М., в Франції 9 fi„ в Аме-
рицї 4 лол. Члени товариства „Взаїмна Поміч" получати-
муть журнал безплатно, 

Передплата лриіімаеть ся в Адміністрації „Учитель¬ 
ського Слова" у Лыюпі (Апстрія-Гэличина), ул. Скарб-
ківська ч. 33 :і noD.—(OBtorrelah-OaHzien, Skarbekegasse 
33. II St. Adminlstratlon „Uczytelske Słowo"). Можна та¬ 
кож замовляти в кождім апстрийськїм ц. к. Урядї поч-
товім (Das k. li. osterrelohlscho Postami). 

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

„ДЗВІН" виходить при участи та:ш:: співробітників: 
Г. АлексішсышІІ, X. Алчевська, Д. Антонович, 0. Безпалко, А. 
Богданов, П. Бувший, В. Вннниченио. М. Вороний, С. Гадяча-
нин, В. Дорошенко, К. Залев'ський, І. Лебединськиіі, В. Левин-
ський, А. Луначарський, В. Лункевич, П. Маслов, 0. Мерклінг", 
К. Миргородський, 0. Назаріїв, 0. Олесь, М. Павлоспч (Во¬ 
лонтер), С. Петлюра, Н. Романович, Л. Рибална, В. Садов¬ 
сьний, Юр. Сірий, 0. Скоропис, П. Стах, М. Троцьний, М. Це-
глинськнй, С. Чорнасенко, В. Чумак, Г. Чупринка, Л. Юркевич 

і инш. 
Редагуваннє відділу красного письм. приняв на себе 

В. Винниченко. 
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ: 

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

За кордоном на рік 10 корон. 
на півроку 6 корон. 

В Америці на рік З доляри. ' 
на півроку І1/» дол. 

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

Київ, Жилянська ул. 20, редакція журнала ,,ДЗВІН". 

ПРИМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА ЩОТИЖНЕВИЙ . 
КООПЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ 

„Комашня—Муравейник", 
який видає Київський Кредитовий Союз. 

„КОМАШНЯ" присвячується головним чином Кредітовій 
Кооперації. 

к 1 р. 50 к.. а коли виписувати по одній 
ошерів то першій—1 р. 50 к., а слідуючі— 

по 1 р. 

Адрес: Київ, Институтська, 3. 

ПРИМАЄТЬСЯ ПРЕДПЛАТУ НА 

„МУЖИЦЬКЕ 
ВИДАВНИЦТВО", 

бібліотеку найкращих творів найелавнїйших чужих і на¬ 
ших письменників, яка виходить два рази на місяць кож¬ 
дого 15. і ЗО. Кожда така книжка містить для себе ці¬ 
лість і G прикрашена портретом автора та згадкою про 

нього. 

Передплаті на „Мужицьке Видавництво" виносить 
річно в Росію 3 рублі. 

„Мужицьке Видаоництво" є так гарним і корисним, 
що повинно находитиуся не лиш» в кождім товаристві і 
в кождій читальні, але навіть » кождій українській хатї-

Замгвлеия і гроші посилати на таку адресу 
„МУЖИЦЬКЕ ВИДАВНИЦТВО" 

D Колонії, ул. Новицького ч. 21. (Galizlen, Austria.) 



П, Тичина—Поезії' 77 
В. О'Кокнор-Вілінська—Сніговий Саль . . 78 
Д. Антонович — Наші художники. І, Ми¬ 

кола Бурачек . . . , . . . . . _ 85 
В, Кричевський — Розуміння українського 

стилю 88 
Б.—З поля українського мистецтва. 'За 

минулий рік . . . . . . . . . Ш 
І, Стешенко—„Крила". (Критичний аналіз). 94 

Театр та музика: 
Г. Александровський — Український театр. 99 
Soi —..Ноктюрн" на сцені київського мін¬ 

ського театру 1.01 
Огляд письменства та мистецтва: 

їв. Ст-ко -Перевесло . . . . . , . . 102 
Soi—Д^емцов ю з 

Четвертий конкурс проектив пам'ятника 
Т. Г. Шевченкові: 

—Заява 104 
М. Паращук—Новий конкурс . • . . . . 104 
Хроніка 105 
Усячина < . . . . 108 
Твори надіслані до редакциї 108 

Ілюстрациї. 
Микола Бурачек-- Знимки 3 картин 79, 80,'81, 

83. 84, 85, S7 
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