
КИІ& штеиь 



Образ Воскресення Христова. 



Jfa перші роковини стерти Jtf. j)f. Коцюбинського. 

Худоэюнику! Над нашим краєм темним, 
В долині сліз, і горя, і оісалів, 
Під гуркіт бурь, ти пролинем таємним 
Мов янгол світлий, тихо пролетів. 

І тихо—згас... Душі твоєї струни, 
Що нам несли узятий з неба гук, 
Що роскривали щастя віщі руни, 
Порвалися,—не видержали мук. 

І ти замовк. В той час, як Воскресення 
В нас почало вбирати- вхсяйво край, 
В серцях оісивих роспалювать натхнення 
Та малювать веселий, справоісний рай. 

І ти замовк. Але в сумних до віку 
Серцях твоя обірвана струна 
Іще рида, і хвиля сліз, без ліку, 
Пливе з душі незміреного дна. 

І змиті слізьми—эюемчугом блакіті,— 
Напоєні красою слів твоїх, 
Ми знов на ті шляхи простуєм. биті, 
Де воскресення нас чекає всіх,.. 



Останній портрет М. П. Старицького. 



ЖАХ. 
(Поема в прозі). 

Н е н а д р у к о в а н п й тв ір М. П. Старицького . 

Тяжке забуття сковало йому мозок... на 
перса упала вага, камінем нагнітила... зду¬ 
шила дихання,—і він одкрив перелякані очі... 
Холодно, вільготно, темно—все, мов чорною га-
бою, укрите, і тихо... ні шелесту, ні згуку... 
так тихо, аж дзвенить. Він непорушно про-
стягся... руки на-хрест, безладні... щось му-
лить у спину... якісь дошки... 

Тісно, а ні поворушитись, та й сили у 
його нема чим поворушити, тільки ще дум¬ 
ка бентежно тріпочеться, силкуючись ви¬ 
звати спогади, уявити собі, де він і що 
з ним? Але й сама думка якась млява, 
безсила, не має снаги опізнатись, не може 
одповісти на стражденне питання: якісь тіль¬ 
ки марева огнистими плямами з'являються у 
чорній пітьмі і зникають червоними колесами. 

Він—хлопья... схилив головку неньці до 
лона, шовкові попилясті кучері на свіжий, як 
огірочок, видок; мати гладить йому ласкаво 
голівку і зажуреним голосом оновіда про 
знущання над людьми людей, про тугу, що 
оповила жалобою рідне, про ґвалт, що гні¬ 
тить мозок, нищить волю, руйнує добро... Си¬ 
ні, як волошки, оченята у хлопця горять, 
серце займається невідомою боліччго, щічки 
палають завзяттям, а материн жаль вилива¬ 
ється тихим струмочком і теплими краплями 
спадає йому на чоло. 

Ось школа. Галас, гармидер... Все чу¬ 
же, неприязне... На глум здіймають його, 
стються з його думок, лають мужвою, з при-
зирством минають. Сам навчитель гріма,що-б 
В1Н 3абУв свою просту мову, що-б викинув 
8 Гол°ви хлопські думки, бо инак його само-
г о ВИкинуть звідсіль... Тільки один товариш 
укохав його щиро, побратавсь з ним сердеч-

••• і вони часто марють у двох оддати сили 
сі на спомогу окривдженим та обншценим 
клянуться не зрадити ції думки до віку, ні 

Ради мамони, ні р а Д и страху... 
°сь і університет... він усміхнувсь юна¬ 

ку холодним, нещирим, але все таки усьмі-
хом,—принаймні наука обняла його дружне, 
і вш пригорнувся до неі з теплим прихилом, 
оддався цілком; але жарка праця не знищи¬ 

ла його укоханих мрій, не затлумила сліз 
меншого, темного брата, а навпаки ще скре-
пила йому святі поривання... 

Зникли образи; ще чорніще в очах, ще 
більш його пройма холод і осіда морозом в 

кістках... Уже не уяви, не мрії, а якісь смут¬ 
ні почуття прокидаються: то ґвалт, то крутінь 
життя. Лжа, сліпота, заздрість, ненатлість, 
насильство і кривда стоять на шляхах і би¬ 
чують прохожих; крики лунають у задушнім 
повітрі, а неозброєні люди, як вівці, кидають¬ 
ся цоб и цабе, та й влучають як раз під ба-
тіжжа... і він, одважний, рине з прожогом бо¬ 
ротись, але чує, що на його встає необорима, 
поки-що сила, тільки це не спиня його сер¬ 
ця, не гасить завзяття... 

Знов якійсь промінь у темряві—і раді¬ 
стю йому серце здрігнулось і по жилах по-



бігло тепло. Він не сам: якась ніжна рука 
огорнула його, а друга стиска його руку; хо¬ 
роше, як ясний ранок, обличче усміхається 
йому таким коханням, від якого тане лід в 
його серці, а очі-зорі зазирають йому в саму 
душу і гоють поглядом рани—„Тобі втомно і 
тяжко самому боротись,—чує він срібний го¬ 
лос, мов співочу струну,—ходім разом, у-ку-
пі, дружино моя люба та щира, станемо по¬ 
пліч, рука з рукою, на вічню спілку, на друж¬ 
ню спілку, на дружню з лихом боротьбу!". 

Від цього голосу-співу чульніще стре¬ 
пенулося йому серце, підвелись вище перса і 
дві гарячі краплини зірвались з вій... Тільки з 
прибутком життя стали прибувать йому й 
муки: знов тяжар почувся на персах, смуга 
на шиі занялася вогнем, не пропускаючи ду¬ 
ху... Нарешті він підвів руки, і вони стукну¬ 
лись в віко... 

Блискавка осяяла йому мозок, проняла 
кригою серце,.. —„Де я? Що це?"—вирвався 
з його здавленого горла якийсь хрипкий, глу¬ 
хий згук... Нещасний порушив ще раз рука¬ 
ми і закамьянів, занімів... в голові лише дзво¬ 
ном розлігся страшенний лемент: „Труна!". 
Як грім оглушило його те слово: сліпими, 
страшними очима жах зазирнув йому в ду¬ 
шу і льодом взялося все тіло...—„Смерть! По¬ 
хований! Під землею в труні"—застукотіло 
йому могильним заступом у виски.—„Але як? 
Коли сталося?"—натужувавсь мозок; але при¬ 
боркані, підбиті думки не здіймались, а трі-
потались в черепку і уявляли тілько роз¬ 
шарпані мрії. Льохи темні, мокряві, кайдани 
тяжкі... на ногах рани—і суд. 

Зелено, ясно, червоно... червоно аж темно, аж 
чорно.. і нічого—все зникло! 

Знати, він мертвий; але серце ще стуко¬ 
тить... життя прокинулось у труні... під зе¬ 
млею... на нову незгадану муку! Холодний 
піт виступив йому росою на чолі... завору¬ 

шивсь і підвівсь до гори волос. Божевілію-
чи з роспачи, він напружив свої сили і уда¬ 
рив руками й ногами в труну; так дошки-ж 
а ні здригнулися і навіть стукіт замер.—„Ря¬ 
туйте! Живий я!—крикнув, не тямлючись, 
мрець і не почув свого голосу... Тихо, глухо, 
мертво... якась кошлата мара наляга і гні¬ 
тить страшенною тяжого... а ось щось гримну¬ 
ло на труну і загуркотіло: „Земля! засипають 
землею, значить труна не закопана ще?—про¬ 
майнуло огнистими гискрами в його голові і 
зняло до життя таку жадобу, яка в хвилину 
сконання пронизує всю нашу істоту, займає 
полумьям мозок, поніма душу жалем, і вона 
волів мук, страждань, а тільки не забуття— 
но! 

Але ніхто не чув його лементу, його 
палкого жалю... земля сипалась і стугоніла 
по віку... Аж ось проломив дошку тяжкий 
огрудок і ударив мерця боляче... і той... на¬ 
справжки прокинувся... 

. На персах товклась у його донька Ори¬ 
ся і свого татка будила; ії гарнесеньке, як у 
купидончика, личко весело, втішно сміялось, 
а рученята п'ялись достати таткини вуса; 
щаслива мама трімала одною рукою дочку 
за рожевий полик білої сукні, а другою при-
глажувала роспатлане волосся у свого чоло¬ 
віка, цілуючи його в чоло кохано; в очах сві¬ 
тилось стільки радости, скільки ії можно зі¬ 
брати на смутній нашій землї... А він? 

Він порвався раптово і притиснув до 
свого лона і подружжа своє дороге і своє ян 
гелятко... він пригортав їх шпарко, поривно" 
і котились йому з очей по щоках прозорі як 
кришталь, сльози... у' 

А кріз розчинені вікна вливалось х в и 
лями у кімнату пахуче повітря; золоті сояш 
ні пасма веселкою грали у шклі, яскрйлиот" 
по квітках, шпалерах... і линуло з садаѵ ве 
селе щебетання пташок... 

•М". Старгщький. 



ДІЯ ДРУГА. *) 

в) Цей уривок є частина невикінченої опери 
»Гаркуша", яку, 50 років тому, почали писати М. П. Ста-
рицькій та М. В. Лисенко. І М. П. і М. В- дуже любили 
оповідати в своїй родині про те, як вони бралися до 
Цієї першої української опери. Це був перший юнацькій 
таіР» і згадки про нього було овіяно теплим лагідним 
почуттям. Обмірковували і сюжет, і мувику обидва ав-

Р разом; разом і виконували кожен свій же напи-
потИЙ н о м е Р ; м - П. мав гарний голос. М. В. те ж співав 

ротку. Перша дія уявляла з себе сцену в пущі ліса. 
а к и 8 ГаРкушою готуються до розбійницького на-

талГёв по<їивалася з хору розбійників. Микола Ви-
співа Т а М и х а й л о Петрович дуже любили грати й 
роман ^ 1 * ? 7 1 0 4 ^ « * перший хор. Це було трагічно-
в горуИтНа 1 Т а л ь я н е ь к а музика. Згуки підіймалися все 
потім зно В Г ° Р У 3 д Р а м а т и ч н і м тріпотанням басу, а 
повідала словам™""™0* В д о л и н у > М У з и к а ц | л к о м ВІД" 

»Темни хмари на небі збіраються, 
І а г

 ÖMH0 кРУ™м як в могилі"... 
ликою 'итіѵ™ " П Р° Ц о й ТВІР' о б и Д в а товариші з ве-
стЫли ї Т ™ °П0 .ВІДали ПР° Рі»ні пригоди, що зу-
стр.ли їх на порозі першої артистичної творчости. 

(Обстанова: спальня сотничихи^ в кутку 
ліжко з пологом; кругом дивани і дзиґлики, 
прикриті пістряними чохлами. На стінах пи-
сить броня і бандури. Посередині—двері у 
Дівочу, а далі видно другі двері в сіни. На 

правій стороні спальні вікно, а на лівій—двері 
в покої сотника. Дівчата сидять і прядуть, 
співають. Сотничиха сумная сидить біля столу, 
СХИЛИВШИ голову на руки, Галя стоїть біля неї). 

Ява І-ша. 
Хор дівочий. 
Усі (окроме Сотничихи і Галі) 

Ой у полі, при дорозі 
Та стоїть калина, 
Стоїть одна та хилиться, 
Мов та сиротина. 
Стоїть одна, хиляєтьця, 
З вітром розмовляє: 
„Скажи ж мені, вітер буйний! 

Так його питає: 
Скажи-ж мені, вітер буйний 
Про луги ті рідні, 
Про криницю, де дуб рості?, 
Що він робить, бідний? 
Чи калини не забув він, 
Що росла близенько; 
Зеленіла, червоніла 
Й гнулась до серденька?" 
„Не забув тебе, калино, 

Вітер одказує: 
Стоїть хмурий, та все гуде, 
Стогне, та сумує. 
—Зламай мене ж, вітер буйний 
Та неси до дуба: 
Для милого краще вмерти, 
Чим жить для нелюба! 

(Маруся слухає чуло, а потім почина ти¬ 
хенько плакати). 

Галя (до дівчат). На щоб таке співать? І так 
сумує пані. 



Остання драма М. П. Старицького „Владіслав IV". 

Перед нами лежить маненька, вже по¬ 
жовкла від часу книжечка, на якій зазначе¬ 
но рукою покійного автора: „Зшиток до ріж-
них нотаток і зальотніх думок". „Київ 17 
Жовтня 1899 року". В цій книжці—чернетки 
віршів, ріжні замітки, початки невикінчених 
оповідань і уривки май¬ 
бутньої драми „Владі-
слав IV". Драму „Владі-
славІѴ" Михайло Пет¬ 
рович довгі роки вико¬ 
хував в своєму сердці; 
покійному В. Б. Анто¬ 
новичеві, з яким М. П. 
завждё радився про бу¬ 
дову своїх історічніх 
п'єс, дуже подобався 
сюжет цього твору, і він 
радив М. П. одкинути 
ріжні дрібніщі спра¬ 
ви і працювати над 
розробленням цього сю¬ 
жету. 

Надзвичайно яс¬ 
краве історічне тло і 
сама трагічня постать 
Владіслава IV давали 
драматургові чудовий 
матеріал, і з цього ма¬ 
теріалу М. II. будував 
драму-трагедіго влади. 
Він поглубив саме тло драми, одкинув зайві 
дрібниці сучасности і мав виявити у всій си¬ 
лі траґічній образ Владіслава IV, найпалкій-
шого патріота і „Зрадника-короля!". 

Владіслав IV,—король польскій, ще ко¬ 
ролевич. Молодий королевич знемогається від 
туги, від нудьги... 

В моїй душі така безкрайя туга, 
Що світу слід в жалобу одягтись 
І небові свої згасити зорі... 
Всій просторі безмежній не вмістити 
Моїх думок... 
Ті думки—то міркування про прийдешнє 

„ойчизни", яку королевич любить над усе. Він 
любить її не як підніжжа своєї слави, не як 
засоб до влади, любить народ свій,—і народ 
польский і народ український—козацький, і 

боліє душею за те дике, нечуванне хижацтво, 
яке провадять магнати в відносинах до своїх 
меньших братів. 

Розпалися у світа вічні скрепи, 
Запанував предпічній нелад скрізь 
У череві сумного гробовища. 

Звір хижий-бй 
розчулився 
від жалю, 

Заплакали - б ка¬ 
міння... 

Каже він, згадуючи 
про страшні кари над 
козаками. 

Королевич розу¬ 
міє, що рідний край 
гине через сваволю маг¬ 
натів, але він безси¬ 
лий запобігти тому ли¬ 
хові,—бо вони керують 
всім. 

„Величність, честь, 
одвага, до¬ 
брота, 

І лагода—тут мар-
нодумство, 
мрія". 

Владіслав розуміє, до 
чого доведе Польщу та¬ 
ке державне становище. 

Чи рано то, чи пізно, а впаде 
Завалиться моцарство те, де справу 
Вершить юрба, чи випадкова хить 
Де не стоїть на кермі щирий розум 
А править всім сваволля навісне. ' 
А тім часом шляхетна юнацька душа т а к 

прагне рятунку дорогій „ойчизні« Буйні мп 
лоді мрії опановують шляхетною, але мягкою 
вдачею королевича. 

„Загоїти народу рани, стать 
Проводарем незрячого до блага 
Величній храм слободи збудувать 
Й закласти тут вік золотий? О творчим 
Всього того така жадоба буть Р 

Що всі мої ж а д а н н я спопелила. 
Владіслав приймає владу він стає ко¬ 

ролем Польщі... у' ш н с т а е к о 



„Що знадило?—питає він себе:— Роско-
ші чарівні, 

Всевлади чад, отрута панування 
І рабській крик плазливої юрби?" 
Ні, знадила саме можливість здійснити 

свого юнацьку мрію, але як здійснити ії при 
тш становищі, яке займає король в Польщі, 
серед тіх людей, що оточують короля? Де 
найти спільників-товаришів, з ким поділитись 
думками?.. 

Кому сказать, довірить ції думи?.. 
І я мовчу, мов та німа труна... 
Для мене ці чертоги—чорна пустка... 
Сваволлі ґвалт принижує мій дух, 
Приборкує мої широкі крила. -

Король знемогаеться під тим тяжаром, 
який накинула на нього доля. 

Літать орлом—і плазувать вужем, 
Наказувать, веліти й слугувати, 
Буть паном скрізь,—і всюди буть ра-

' бом... 
Яка між цім .безодня! 
І де знайти безщасному королеві 
»Зерно некупленої правди". 
Але він знаходить 'його,—не серед пиш¬ 

ного магнатства, а серед схизматів-козаків, 
що приїхали, з Богданом Хмельницьким на 
чолі, скаржитися на свої „кривди і обйди". 
Даремно король оступається за них і гово¬ 
рить своїм прибічникам— 

В короні можновладця 
Найкращий перл—то єсть великодуш¬ 

ність,— 
, Магнати не визнають ціх принціпів ко¬ 

роля. ; 
Але козаки, наступники Сагайдачного, 

яЩі патріота своєї спільної родини, розумі-
ю т ь * поділяють шляхетні заміри свого коро¬ 
ля; Щоб вони здійснились, треба: 

»Короні цій добути самовладдя, 
Але зложить добуту силу всю 
До лгобіх стоп нещасної отчизни 
Яа благо всіх синів її. 

Страшенний крок; король певен в тім, 
що все магнатство повстане на нього, але на¬ 
род, якому він несе в офіру своє життя, зро¬ 
зуміє його. 

Я споружу в серцях народа твержу,— 
Не подола її ніякий ґвалт, 
І навіть час об неї зіб'є крила,— 
Бо твержа та—його любов. 

Король ламає пихви,—він зважується. 

На демені мене поставив льос, 
За корабель я відповідний Богу, 
І мій човен—хоч хитрощами та 
Всіх моряків поставить на вітрилах 
І напрямить його на добру путь. 

Складається відома угода,—козаки повин¬ 
ні своїми наскоками затягти Польщу у війну 
з Туречиною. Король тоді стає на чолі вій¬ 
ська і з запомогою козаків утворюється ба¬ 
жаний coup d'etat. Але життя ламає заміри... 

Магнатство дознається про зносини ко¬ 
роля з козаками, починаються страшні кари, 
і козачество повстає нарешті грізною лавою 
і рине, як паводь, на магнатські землі. 

Починається страшенна братерська війна. 
З тих зерен любови, що сіяв король, по¬ 

росло пекло... Король знемогаьться, і шля¬ 
хетний, високий в своїх замірах, він не має 
залізної волі Цезаря... 

Здається, 
Що цілий світ у полумья повивсь 
І чорний дим мене вже душить чадом... 
Всі проти нього: магнатство, духовенст¬ 

во; королева, яку так ніжно кохав він, повстає 
теж проти нього: 

„Ти насміявсь над благістью Творця, 
Бо залучив і руки доброчинства 
На пагубу ойчизни". 

Зрештою і народ, той народ, для якого 
працював король, на якого покладався він, 
намовлений ксьондзами^ одвертається від 
короля, що сприяє схизматам-хлопам. 

Сердце королеве нал'ялось горем по 
вінця. 

Народ, народ! 
Скрикує він у роспачі— 

Сліпе та темне бидло, 
Робак, слимак, безглузда комашня, 
Потворище сторуке, а безсиле, 
Млинок отой дитячий, що й вітрець 
Манесенькій вертіти подолає* 
А вінодно лопоче та гуде, 
А мелева не викида ніколи!.. 



Єсть королеві один певний шлях:—ста¬ 
ти, на чолі козацького повстання і за поміччю 
хлопів-схизматів оружною рукою завести пев¬ 
ний лад в державі і врятувати дорогу „ой-
чизну"... 

Але король не зважується порвати з 
усіма традіціями, він вагається, знемогаеться 
від муки, алб побороти себе самого не може: 
він не Цезарь,—він Гамлет. 

О, сумління, 
Як той лихварь у перса стукотить 
І править вже з надсотками позику... 

Він спинив-би час, щоб зважитись на 
відомий рішенець, але... 

Хто зупинить здолає ті години, 
Що повуз нас без спочиву летять... 
А час не жде. І король приходить до 

певного для себе рішенця: 
Завчасна смерть,—або життя змарніле. 
Він оберає перше. 
З ціх фрагментів,. що лишилися нам, 

видко, що й останній невикінченній твір Ми¬ 
хайла Петровича перейнято було тією гуман-
ністью, яку визнавав Михайло Петрович у 
всіх проявах громадського життя і в відно¬ 
синах до всіх народів, а що найбільше до 
народів близькіх народові українському—на¬ 
роду російському і польскому. 

N. 

Мих. Петр. Старицький в історії українського національного 
відродження. 

Тому десять років, як на віки перестало 
битись боляще серце нашого видатного пись¬ 
менника М. П. Старицького, одного з тих дія¬ 
чів, що багато зробили для нашого культур¬ 
ного руху. 

Заклопотані щоденними справами, живі 
живою сучасностю, ми якось мимоволі одхо¬ 
димо від минулого, і це велика шкода. 

Вивчення минулого є підвалина прий¬ 
дешнього. 

Тільки тоді ми можемо робити вірні 
кроки, коли певні есьмо, що наш шлях дійсно 
неминучий, звязаний з нашими .потребами, 
заповіданий ходом історії. 

Минуле мусить нас бадьорити, зміцняти. 
І, разом з тим, в історічній перспективі 

повинні вирости постаті наших діячів, що 

своїм життям поклали значний слід у нашому 
розвою. 

Один з них є М. П. Старицький 
Щоб оцінувати працю діяча, мало при¬ 

класти до нього загальну мірку,—треба по 
глянути на нього в сучасних йому умовах 

І тоді речі, ніби звичайні для нас, зда¬ 
дуться особливими; заслуги-надзвичаиними 
а подяка діячеві од нащадків-буде віппо' 
відно велика. *А ШДП°-

Старицький видатний український діяч 
і, щоб упевнитись в тому, т р е б а Т І ^ И
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЙОГО ЛѴЖптп mQ„-
з початку 70-х років Гтягл J . Ю П0ШШ°Ь 

1904-го-це б то більш зо років 



70—і роки нашого національного життя 
були в деякому смислі дуже сумні: Запові¬ 
дана предками-шестидесятниками національ¬ 
на ідея була головно народницької вдачі, а 
т о й просто етнографічної. Політична теорія 
й практика в Дусі кирило-меѳодіянців одійшла 
в минуле, і перед нашими семидесятниками 
лишилось завдання переважно демократичне 
працювати над добробутом- народу. В царині 
духовній воно вело до складання і поширен¬ 
ня популярного письменства. Ця робота хоч 
була національна, але занадто в широкому 
смислі,—власне в смислі української мови. 

Переважно малось на увазі піднести на¬ 
род, яко клас, або взагалі, яко людину. 
Тісно-національний бік справи лишався в 
60-і роки на другому плані, і виявлявся 
більш у визнанні нашої національної осібно¬ 
сті, ніж у роботі для її розвою. Таким чи¬ 
ном, нашим семидесятникам треба було йти 
вперед і в національному смислі; творити 
щось нове, щоб вивести рідний натэод на 

шлях розвою культури. Для творчості нового 
треба сміливих душ,—з ііею був і з нею ба¬ 
гато зробив нового власне М. П. Старицькпй. 
Свідомих українців в 70-х роках було не ба¬ 
гато; працьовників іще менче; а роботи без 
краю. 

До чого, ж взялась в 70-х роках того-
часня вкраїнська громада? Перш за всо до 
самовияснення, до вияву скарбів рідної на-
родньої творчості,—наслідком цього була ет¬ 
нографічна робота: збірання слів, пісень, ка¬ 
зок і т. и. матеріялу. Наслідком того ж са¬ 
мовияснення була наукова робота по історії, 
історії письменства й мови,—що разом зло¬ 
жило міцну підвалину для нашого національ¬ 
ного розвою. 

Поруч з тим ішла поетично-штелігент-
ська, й заняття політикою в дусі російського 
радикализму. Але все це, хоч і вело врешті 
до нового кроку в національному житті, але 
само не було таким кроком. Коштовним було 
в діячів кохання до Вкраїнп, але їх робо¬ 
тою—науковою і політичною-могли клопота¬ 
тись і не вкраїнці. Україна де кого могла ціка¬ 
вити, та й цікавила, просто, як обєкт вив¬ 
чення,- подібно Індії, або Китаю. Але націо¬ 
нальний розвій їх міг не обходити ні трохи. 
Для посуиення його, треба було особливого 
настрою і иншого духу: ним могли не вла¬ 
дати і свідомі українці. До створіння націо¬ 
нально-нового вдалися свої, особливі люДе, 
такі, як Нечуй-Лёвицький, Лисенко, Конись-
кий' і небагато других. І між них поважне 
місце зайняв Старицький. В чому ж була їх 
творчість? Насамперед в художній праці, в 
писанні по своєму. 

На ті часи—в добу осуду вкраїнської 
культурі на загин, та в значній мірі й тепер, 
це було важливим національно-громадянським 
ділом. На рідній диві не чекали наших мит¬ 
ців лаври, або в усякому разі, їх перевито 
було тернами. І письменники, пишучи по 
свойому, підтримували рідний грунт і наочно 
вказували, як мусили робити й инші пат¬ 
ріоти. Не йти на чуже поле, бо і в своєму 
досить роботи, не писати чужою мовою в 
себе, а тільки своєю. Цим вони егоістично 
тратили багато, а для краю придбовували 
далеко більше. Таким діячем став і Стариць¬ 
кий. Він оддав свої сили рідному письмен¬ 
ству і, хоч міг зайняти в руській літературі 



видатне місце, та лишивсь в своїй. І 
тільки далеко згодом, змушений ма¬ 
теріально, він писав по російському, 
хоч і то про Вкраїну. Одже в свідо¬ 
мій вірності духу національному є 
перша заслуга Старицького, разом з 
другими діячами. Дякуючи їм, у нас 
склалась міцна культурна сила—пись¬ 
менство. Воно є вияв вищого розвою 
нації, і народ, що її має, може вва¬ 
жатись невмерущим. 

Кращі твори Старицького, пере¬ 
важно лірічні й драматичі, відзнача¬ 
ються великою мистецькою і часто 
ідейною вартосте. Відбиваючи в лірі-
ці душу тогочасного інтелігента, вони 
написані дужою, снсргічіїою рукою. 

В них чується краса виразу, 
рельєфність думки. По Шевченку, до 
1905 року нема ні одного поета, що 
рівнявся б у силі з таланом Ста¬ 
рицького. І посмертне видання його 
поезій довго ще робитиме сильне вра-
жіння. Що до кращих його драм, то 
тіж прикмети треба підкреслити ще 
внразнщіе. Створені з оглядкою на 
цензуру, вони, звісно, втратили де-що 
в своїй ідейній силі, але і при цьому 
всьому, в них є досить і могутності 
і почуття. 

Досить згадати його „Не судилось", 
„Богдана Хмельницького", „Облогу Буши", 
„Останню річ", де особливості талану Ста¬ 
рицького кидаються просто в очі. 

Але, крім внутрішніх гідностей, в його 
пьесах є ще й велика формальна: багато з 
них, по своїй техниці, є дійсні драми, напи¬ 
сані з розумінням цього роду поезії і його 
законів. 

Видко, що автор пильно вчив їх на все¬ 
світніх, зразках, і це стверджується його за¬ 
мітками, що оголошено буде пізніше. 

По високій техниці, Старицький, як ми 
покажемо иншим разом, не має собі рівних 
в нашому письменстві, та не багато їх і в 
руському. 

В нашому ж наближається до нього 
дочка його Людм. Мих.,—його в цьому смислі 
учениця. 

Щоб показати особливе вміння Стариць¬ 
кого, треба тільки порівняти його переробки 

різних пьес наших письменників. І тоді вся¬ 
кий, хто розуміє, що таке драма, побаче, чим 
відзначався Старицький від наших письмен¬ 
ників, що писали часто пьєси, але не драми. 

Головною рисою драматичної творчости 
Старицького був нахил до трагедії, хоча й 
комедія теж йому вдавалась. 

Одже своєю орігінальною творчостю Ста¬ 
рицький полишив значний слід у нашому 
письменстві. Але за ним числиться ще одна 
заслуга-бути одним з дійсних національ¬ 
них новаторів: і це теж в царині письмен-
CTBSl. 

Орігінальна літературна творчість в 
смислі поступу національної ідеї, може ще не 
бути ніяким кроком. щ 

Можна писати по вкраїнському без вся¬ 
кого приймання участі в національному русі 
без всяких взагалі відносин „л • Р У 

ного прийдешнього. Так же 1Ап Н а щ „ о н а л ь " 
писати по французськомГ«? р у с ь к и и м о ж е 

хѵ «ч,у<з^ы\.ому, німецькому і т. и. 



„Пишу на такій-то мові, бо пишеться на ній 
легше",—от і годі. 

Через те орігінальна мистецька твор¬ 
чість, може мати лише посередню вагу для 
шдтрімання національного розвою. 

Але в йшла література, що вже просто 
відноситься до бажання розвивати народню 
культуру до ступня національної вартости. 
Це література—перекладнича. 

Творити в межах народнього життя і 
творити на теми, вищі од народнього розу¬ 
міння, або подібне перекладати—це речі зов¬ 
сім різні. В першому випадку—ми лишаємось 
завжди при обмеженому простонародному 
грунті; в другому—ми розвиваємо його і для 
того творимо форми, в даному разі, мову. 
Ми вводимо нові напрями, ідеї, одно слово, 
виводимо народ на широке всесвітнє зай¬ 
мище. 

Таке новаторство завжди викликало гнів 
консерваторів, навіть народницького типу. 
На що,—говорили вони,—засипати народ чу¬ 
жими для нього складними речами, коли він 
не знайомий ще з простими? І проти новато¬ 
рів здіймався глум, напади, опір. їм підляг 
і Старицький. Дбаючи про збогачення рідної 
нації, про поширення її обрія і меж життя, 
він вдався до перекладів з західно-європей¬ 
ських поетів. Переклав Гамлєта Шекспіра, 
сербські думи, Андерсена і ряд творів захід¬ 
них і руських поетів. При перекладі створив 
ряд нових слів і за це багато літ виносив 
глум не тільки з боку ворогів, а й друзів... 
Вони, подібно Костомарову та де-кому й з те¬ 
перішніх людей, не зрозуміли ваги перекла¬ 
дів і визнавали діяльність Старицького нена-
родньою. Але історія покарала їх за глум і 
осудила, яко вузьких людей, що не втямили 
завдань національного розвою і хотіли затрі-
мати нарід на рівні „домашнього обіходу". І 
тим яскравіш одзначаеться тепер постать Ста¬ 
рицького, який зрозумів, що тільки з єднан¬ 
ня народнього з всесвітнім може розвитись 
Дійсне національне життя. 

Сміялись з Старицького і за те, що він 
творив мову, часом, правда, невлучно; але за-
бували потрібність цієї справи і особливо са-
ми помилялись, вважаючи народні слова за 
ковані. Хиба критиків, що істнуе й досі! 

Праця Старицького не пропала марно, 
і тепер ми маємо ряд усяких перекладів дру¬ 

гих авторів, що зрозуміли вагу вчинань Ста¬ 
рицького. 

Але за ним мається ще одна велика 
заслуга: розбудження національної свідомости 
через театр. 

Не Старицьким було положено початок 
його, але ним поставлено на можливу в той 
час височінь. 

Він на свої гроші зібрав трупу, зложе¬ 
ну з перших таланів, і об'їхав з ними всю 
Вкраїну та багато Великороси!'. Доброю по¬ 
становою він викликав увагу до нас чужих, 
любов своїх, і як це трапляється, в справах 
громадських потерпів багато матеріяльних 
збитків. 

Але успіху театру не можна було осяг¬ 
ти одними грішми,—треба було й внутріш¬ 
нього змісту, і над цим багато потрудився 
Старицький. 

Він написав і переробив ряд пьєс і дав 
публичності відповідну страву. В де-яких з 
них можна завважити неглибиню змісту, біль¬ 
ше етнографичність; в них одводиться чима¬ 
ло місця співу, танцям. Але на все це треба 
подивитись історичними очима. З одного бо¬ 
ку, інтелігентських пьєс цензура пильнува¬ 
ла не пропустити; з другого, треба було ха¬ 
патись творить театр, в третіх,—музикальна 
етнографія завжди має свою ціну, і треба бу¬ 
ло через неї .прийти до визнання і инших прав 
української нації. А в четвертих, пьеси Ста¬ 
рицького остільки були принадні своєю техні¬ 
кою, так званою сценічностю, що й досі в цьому 
смислі являються для нас цікавими зразками. 



Так чи инакше, підвалини театру було 
зміцнено, і разом з тим виковано добре зна¬ 
ряддя для пробудження української націо¬ 
нальної свідомости. 

Я певен, що й уявити собі трудно, яку 
величезну ролю одіграв у цьому напрямі те¬ 
атр Старицького і инших, одколотих від ньо¬ 
го труп. 

Той факт, що ми маємо тепер досить 
численну інтелігенцію, яка тисячами перед¬ 
плачує наші часописі, переповнює наші ви¬ 
стави, складає жертви на памятник Шевчен¬ 
ка,—треба в великій мірі приписати впливу 
нашого театру. 

Він був і завжди буде органом нашого 
національного і взагалі культурного вихо¬ 
вання. 

І на тлі цього всього яскраво вирізуєть¬ 
ся постать проводаря його, М. П. Стариць¬ 
кого. 

Талановитий поет-лірік, поет-перекладач, 
що обновив наше письменство всесвітними 
зразками; що тим самим виводив нашу націю 
з вузьких меж простонароднього, поет-дра-
матург; театральний діяч, що й матеріяльно 
і духовно творив цю підвалину нашого куль¬ 

турно-національного життя, він в історії його 
мусить бути поставлений високо. І він і те¬ 
пер так поставлений. Але ми занадто ще звя-
зані з сучасностю, занадто дивимось на лю¬ 
дей через прізму наших особистостей, сто-
ронностів, буденщини. Тому справжнє істо¬ 
ричне значіння Старицького може бути оці¬ 
нено тільки пізніше. Мистецьке ж значіння 
його творів і тепер може бути пізнано всіма, 
хто розуміється в письменстві, та і всією 
публічностю, що піде до творів його по есте¬ 
тичну насолоду. 

А для письменників, що хотіли б знай¬ 
ти, як треба писати драми, кращі з пьєс Ста¬ 
рицького стануть видатними зразками надов¬ 
го. Але найкращою, зразковою драмою буде са¬ 
ма постать Старицького, що жив і працював 
в тяжкі часи різних урядових заборон і еону 
нашого суспільства. 

Образ людини, на яку нападали чужі, 
нападали свої, але яка високо тріпала пра¬ 
пор нашого національного відродження,—це 
дійсно висока драма. І за написання Ста-
рицьким такої найкращої драми ми, нащад¬ 
ки, що користуємось овочами його праці, 
мусимо щиро йому вклонитись. 

їв. Стешенко. 

В день роковин смерти Михайла Петровича Старицького. 
З іменем М. П. Старицького звязують 

мене згадки особистої знайомости з давніх літ 
мого життя. 

Вихована в бідній шляхетській семьї, в 
польських традиціях, а серцем звязана з сіль¬ 
ським простим людом,—я 18 літ од роду утік-
ла з дому від родинних незгод і приїхала в 
Днів, щоб тут найти собі яку працю і при¬ 
станище. Без гроша при душі і без жодних 
систематичних знань, я пробула рік тяжких 
проб і була-б собі, дуже звичайно, вмерла з 
голоду, коли-б не стрілась випадково з сімьвю 
М. П. Старицького, яка помогла мені, дала 
змогу жить і працювать, прийнявши в ново¬ 
утворене товариство українських артистів. 

Памятаю великий дім на Лукьянівці, ба¬ 
гато покоїв, велику сімью, величезний стіл, 
повнісенький молодого люду, панночок, вбра¬ 
них в українську одежу, студентів в виши¬ 

ваних сорочках, а серед них величню фігѵтэѵ 
господаря дому і привітливу постать госпо 
дині. Це було перше вражіння, яке я одер¬ 
жала перед тим, як придивилась до всіх з-ок-
рема. Багато там збіралось таких же як і я 
бездомних, і тут вони находили собіродинѵ' 
Всіх приваблювала до себе ота артистична 
семья, шляхетний демократизм хазяїнів п т 
в кожній людині шанували душу,-біднии був 
він, чи багатий; а хоч самі ще ТОді М 0 Л 0 5 ! 
але для всі! молоді були замість батька і матері! ««"»дл і 

Весь склад їх родинного життя \\ „™ 
кійне, лагідне, не горде повож^я в' л Щ 
в стократ від них нищд&щ—лт«™ ^ Д ™ 
вражало до елі, ПіслТ^ С ^ ' Г п и х и 
і погорди до людей, яку я бачити 3 № а S 
панами на Україні.—іпо ня бі™- 8ВИКла ш ж 

ся, як на бидло,-цеТені «І ^ 0 ' 0 ДИВЛЯТЬ" А ' ц е м е н і здалось чимсь над-



звичайним і вражало до глибини душі. Тут 
У перше я побачила українську панську 
сімью, почула культурну українську мову, 
артистичну музику М. В. Лисенка і чудову 
декламацію М. П. Старицького. Тут я зрозу¬ 
міла у перше той настрій ідейного, єднання 
між молод'го і старшими її поводарями,—і 
тут нарешті, серед цього оточіння, серед но¬ 
вих, невідомих досі завдань, розпочавсь і для 
мене свідомий перехід в нову віру... 

Світлої памяти постать Михайла Петро¬ 
вича, як жива, стоїть в моїх очах. Його за¬ 
пальні, натхненні речі, його поетична душа 
поривала до себе серця тими духовними ча¬ 
рами, проти яких немає одвороту! 

В той час у перше засновувалось діло 
українського театру. Михайло Петрович, брав 
під свою діректуру маленький ще тоді гур¬ 
ток рріфеїв, що вже два сезони працював 
гад керунком М. Л. Кропивницького. Всі 
мали зїхатись на означений день в Одесу. 
В Київі енергійно і весело всі готувались до 
дороги. Михайло Петрович кінчав свої драми, 
що впослі з величезним поспіхом облетіли 

ввесь край; Микола Віталієвич кінчив оперу 
„Різдвяна Ніч" і писав „Утоплену", а разом 
з тим набірав хор (в якому і мені найшлось 
місце), виучував з ним партії і упорядкував 
хорові концерти. Всі тоді були перейняті важ-
ностю моменту, від найбільших до найменших. 
Власною рукою дружини М. П., Софією Віта-
ліевноїр, шились убори для дівчат, стрічки, 
корсетки, підбирались властиві народньому 
смакові зразки і кольори, і це робилось з лю-
бовію, поважно, щоб, боронь Боже, в чим-ие-
будь не одійти від правди і не образити на-
роднього стилю! 

Не так, як тепер... Веселі часи! Як сум¬ 
но за вами! Памятаю виїзд з Київа в Одесу 
і прощання молоді з Михайлом Старицьким 
на Київському вокзалі: тлуми студентів і 
курсисток, крики, пісні, прощальні побажан¬ 
ня удачі і скорого побачення! Памятаю пер¬ 
шу зустріч з артистами на репетіції і перші 
вистави в Марійському театрі близько над 
морем (пригадую, що М. П. був весь час 
сильно схвильований)—і всі ті овації, квітки 
і подарунки, якими дарувала артистів нуб-
ліка. Памятаю ввесь отой ентузіязм глядачів, 
невгомонні окрики—браво! і голосні, як буря, 
оплески в залі театру і на вулицях города, 
де тісно збиті тлуми народу проводили ар¬ 
тистів до дому. 

Радісно було тоді належать до гурту 
українських актьорів, з такою пошаною і лю-
бовію вітали їх люде! Тоді бачили в актьо-
рах не простих слуг театру, а слуг великої 
ідеї!—і воно здебільшого так і було. І куди 
тільки не приїздили,—на провінцію, чи в ве¬ 
ликі городи,—поспіх був той самий. В Київі 
театр не зміг вмістити всіх, хто бажав бачи¬ 
ти нарождення народнього театру: А що гра¬ 
ли тоді? Десяток пьес. Але як грали і як 
слухали! В „Наталці", наприклад,—виступа¬ 
ли разом Кропивницький, Садовський, Кар-
пенко-Карий, Вірина, Садовська, Мова—це-ж 
був концерт, якого більше ніколи ніхто не 
почує. А хто чув його, хто до глибин душев¬ 
них проймався тим святом українського сло¬ 
ва і пісні народньої, тому до смерти сумно 
жить буде на світі, коли все це одійде в кра¬ 
їну згадок, а він останеться сам, перед об¬ 
разами минулого, одинокий серед дорогих 
могил!.. 



Михайло Старицький, що зорганізував і 
широко поставив діло, зібравши самі кращі 
сили, давши йому численний хор, чудові, де¬ 
корації і репертуар—і поклавши сюди свій 
талан, труд і гроші—державсь завжди в тіні 
і не виставляв себе ніколи на перше місце, 
але ніколи не кидав діла, утихомирюючи своїм 
впливом всякі непорозуміння з урядом і між 
артистами. Щоб задовольнити суворі в ті ча¬ 
си вимагання уряду, треба було ставити на 
переміну українські і російські пьєси, а це 
вимагало подвійного складу артистів і при¬ 
носило на виставах російських великі дефі-
ціти антрепреньору. Виходить, що треба бу¬ 
ло нести подвійні кошти грошима і губити 
половину днів. І це все покривали україн¬ 
ські вистави. 

Памятаю де-кілька фактів безкористно-
сти Михайла Петровича, про які довго зга¬ 
дувалось в труппах. Коли артистка на ролі 
старих жінок В. захворіла і в протяг двох чи 
трьох місяців не вставала, то дірекціею не 
вищитано з неї ані одного гроша за ввесь 
час хвороби, і лічили па свій кошт. Цих рід¬ 
ких фактів в театральній літоїшсі було не мало. 

А як тактовно улажувались непорозу¬ 
міння між артистами. Одного разу партія не-
задовольпених, боячись впливу Карпенка-Ка-
рого на хазяїна, задумали з поміччю інтриги, 
здихатись його —і як Михайло Петрович, зро¬ 
зумівши їх тактику, заспокоїв „взбунтовані 
стіхії", не рушивши нікого з належного йому 
місця. 

За два роки мого там апробування не 
згадаю, щоб кого-небудь ні з сього ні з того 
виганяли, щоб слухали і йняли віри всяким 
наклепам і інтригам, яких у всіх корпора¬ 
ціях буває досить. Відносини до всіх були 
рівні і справедливі, навіть до самих малень¬ 
ких. Звісно, тим остатнім, коли приходилось 
часом терпіти, то тільки від прислужників, 
підпанків,, які споконвіку зловживають своєю 
владою і часто випадковим правом верхово¬ 
дять- над людьми. Зате-ж їх особисте наймен¬ 
ня щезло як дим, а загальне—підпанки—ос¬ 
талось, щоб будить в душах огиду. Моя влас¬ 
на „карьера" висіла раз на волоску за те, що 
мій деревенський тембр голосу не вподобав¬ 
ся дуже музикальному хормейстеру і різав 
його ніжне, городське ухо,—і про це було 
доложено хазяїну з пропозіцівю „скорійшої 

одставки"; але хазяїн, усміхаючись, вислухав 
цю заяву і оставив діло „безъ послѣдствій". 
За ввесь доволі довгий час я не зазнала від 
Михайла Петровича жодної кривди, ані на¬ 
віть найменшої прикрости. 

Памятаю його в розцвіті сил, енергії і 
юнацького запалу в розпочатку театрального 
діла; бачила його і скілька років пізніше, 
коли всякі моральні життьові негоди надло¬ 
мили ту бадьорість і силу фізичну, і почала 
розвиватись в йому хвороба серця. А потім 
бачила ще пізніше, коли, зовсім хворий і не¬ 
дужий тілом, доживав останні свої дні але 
духом був завжди сильний, завжди привіт¬ 
ливий, як і в найкращі свої часи! Часто тоді 
одвідугочи нас в Київі, де ми грали весь зі* 
мовий сезон, виповідав всі свої жалі всі тяж 
кі пригоди останніх л і т , які зруйнували його 
здоровья. А оповідаючи про невдячність лю¬ 
дей, яким він найбільше добра зробив-і як 
вони впослі гальмували його діло! виставля 
ючи себе на показ, як привели і себе і Іого 
до упадку-плакав! І як це сталось-щ о В Г 
давши любому ділові все життя, ^ о р г а ¬ 
нізатора і письменника-він в р е т т ї Г с і в ЙО¬ 
ГО покинути! «решп мусів ио-



Багато ще пригадується мет-пригод,-де, 
як жива, стоїть передо мною постать Михай¬ 
ла Петровича; але завжди малюється він мені 
як справжній джентльмен, для якого все дрібне, 
міщанське не істнувало. Ні злоба, ні обмова, ні 
хитре лицемірство і помста не мали місця в його 
шляхетній душі. А коли обурювало його що-
небудь і виривались на уста слова гніву і про¬ 

тесту, то справедливий був той гнів і протест! 
Де ти, світлий образ минулого життя? 

Де всі ви, незабутні творці народнього теат¬ 
ру, що були і есте славою свого народу? За 
отой вогонь, вами натхнений, вами запалений, 
що не згас марно в серцях самотніх, а на¬ 
правив їх на путь тіеї-ж правди, якоїсте і ви 
шукали за життя,—честь вам і слава на віки! 

Софія Тооілевич. 

Проводи. 
У величний та радісний день Паски, 

коли святкують воскресення з мертвих, во-
скресення природи, народ наш вірить, що і 
небіжчики його зьявляються на нашім світі 
і гостюють на землі аж до провідного тижня. 
На Україні, подекуди, після розговіння йдуть 
на могилки родителів, кладуть крашанку та 
примовляють: „Христос воскрес!" У четвер, 
на святім (великоднім) тижні, як кажуть, 
небіжчиків випускають з того світу,, і вони 
уряджають свій навський (покійницький) Ве¬ 
ликдень. Покійники веселяться на землі аж 
до Фоминої неділі, а після їх проводять ро-
Дичі на.той світ, від чого й свято це нази¬ 
вається „Проводи". 
. . У Фомину неділю, або в понеділок, на¬ 
род збірається в церкву і після служби Бо¬ 
жої: одправляє парастас по покійниках. На 
мисочку (принос у церкву) кладуть тепер ка¬ 
лачі й цукор, а давніш приносили книші, 
яйця, печених курей, вареники з сиром і са¬ 
ло. Покінчивши службу в церкві, йдуть на 
кладовище й там служать' парастас, а потім 
сідають за обчеський обід. На обід виносять 
паски, холодець, затірку, свинину, крашанки 
горілку. 

. Після обіду кожний хазяїн йде до своєї 
Родової могили й служить панахиду. Могил¬ 
ку застеляють скатеркою й кладуть три, або 
чотирі яйці. Помолившись Богу, господарь 
розбиває яйця об могильний хрест і оддає їх 
старцеві з такими словами: Помолись, дідуню, 

За умершого татуня 
За умершую матуню 
І за сеструню. 

Рідня сідає навколо могили. Голова семьї 
викидає на могилу шкарлупи від крашанок 

і виливає чарку горілки, промовляючи: »їж¬ 
те, пийте, виривайте (ся?) і нас грішних спо¬ 
минайте!" 

Після цього кожний з семьї наливає 
чарку й говорить: „Дай нам, Боже, добре 
проживати і на припиши рік в добрім шасті 
панувати, а умершим царства Божого доче-
кати!"—Подекуди поминають ще й так: хре-
стосуються з покійниками. Кладуть на моги¬ 
лу крашанки й приказують: „Святні родите-
лі, ходіть до нас хліба й солі їсти!" Потім 
усадюються на могилі і споживають, Що Бог 
послав. Після закуски промовляють до. помер-
ших родичів: „Наші рідняки, не поминайте 
лихом! Чим хата багата, тим і рада". (Труд. 
Этногр. Эксп. III, 28 и 29). 

На Проводах де-які.так уконтентуються, 
що тут же, на могилках, остаються: й ночу¬ 
вати. Кажуть, ніби-то їм ніччу являються 
родителі. Звичайно, з-пьяну всяке привер¬ 
зеться. 

У Київі, літ ЗО тому назад, на Щекави-
ці міщане на Проводи виносили паски} баби, 
шинку, ковбаси, крашанки, горілку і угоща¬ 
ли усіх прохожих. В Одесі до недавнього ча¬ 
су Проводи справлялись з великим возяіяні-
елі, але тепер поліція забороняє носити на 
кладовище вино й горілку,—так народ за 
день до Провід закопує в могилку пляшки з 
горілкою, а все-таки справляє Проводи по-
старйні, з шлгяніем. 

Усі оці поминки і учти свідчать, що ми 
тут маємо діло з почитанням предків (культ 
предків), а також вказують на те, що наші 
Проводи мають зв'язок з старовинною 
тризною. 



Наші художники. 
п. 

Михайло Паращук. 
Скульптура на Україні завжди була тим 

мистецтвом, якому особливе не щастило. Грець¬ 
кий обряд православної церкви не давав про¬ 
стору для розвою скульптури, в тій мірі як 
для архітектури та малярства, але коли все-ж, 
уступаючи народнім інстинктам, скульптура 
стала на Україні здобувати собі місце у цер¬ 
кві, то проти неї направив свої перуни Сінод 
і заборонив церковну скульптуру, як като¬ 
лицьку єресь. Але заборона сама по собі не 
годна була згасити народнього духу, і кон¬ 
трабандою все-ж скульптура собі місце зна¬ 
ходила. В першій половині XIX віку, коли 
запанувало загальне захоплення класичним 
мистецтвом, можна було сподіватися особли¬ 
вого розвою скульптури, котрій класичне ми¬ 
стецтво уділяло таке поважне місце. Але до¬ 
ба класйцізму трівала на Україні за коротко, 

щоб дати змогу віджити тому мистецтву, яке 
так довго нищилося. Скоро настав час пану¬ 
вання найлютійшого ворога скульптури, час 
реалізму з „напрямом", вузького натуралізму. 
Крітеріем мистецької вартости артистичних 
творів стала фотографічна подібність твору 
до орігіналу з життя і, розуміється, маляр¬ 
ство, що має до послуг фарби, а при запо¬ 
мозі перспективи подолівав площину, щвид-
че може задовольнити критерію фотографіч-
ности, ніж скульптура, що послуговується 
бронзою, мармуром або глиною. Правда, фах-
майстри з паноптікумів дуже близько відда¬ 
вали дійсних людей при запомозі тонко по¬ 
фарбованого воску, справжнього волосся і 
одежи, доходили до повної ілюзії живих лю¬ 
дей, одже з половини XIX віку паноптікуми 
процвіли, а скульптура занепала. 

Але, на щастя, безвзглядний натуралізм 
на Україні запанував тільки в околах так 
званої інтелігентної верстви. Народня маса 
ще довго зоставалася вірною викінченим фор¬ 
мам свого стилізованого мистецтва, і майстрі 
з народу продовжували творити незрівняні 
артистичні вироби, але мусіли поневолі обме¬ 
жуватися так званим артистичним промислом 
Між інтелігенцією і народом залягло провал¬ 
ля. Поступ господарських відносин і техніч¬ 
ні удосконалення зробили своє діло, і, в на¬ 
слідок того всього, інтелігенція дійшла до 
повного дикунства, замінивши в життєвому 
побуті народне мистецтво нестильовою фаб¬ 
ричною продукцією. Саме розуміння краси 
вистилізуваних форм інтелігенція втратила І 
в наслідок того, безліч творів високого народ' 
нього мистецтва згинуло ранійше, ніж нареш 
ті в настрої інтелігенції наступила переміна" 

Таким чином, втративши смак до народ-
ньої стилізованої скульптури, і найшовши 
досконалшшии вираз своїм реалістичним тен 
денціям в малярстві, інтелігенція на Україні 
звикла обходиться без артистичної скульптѵ 
Ри. Очевидно в таких обставинах, коли при¬ 
ходить час відродження скульптури як пов 
поправного мистецтва, інтелігенціявиявлять-



Справедливість цеї гадки стверджує по¬ 
явлення, після довгих часів реалістичного 
безсилля, першого серьозного українського 
скульптора, Михайла Паращука. Власне для 
нас знаменним є не походженне і не родовід 
Паращука, а та довга школа ремесла і ми¬ 
стецтва, яку перейшов Паращук на своєму 
житті, від золбтарсько-різбярської майстерні 
на галицько-українській провінції до паризь¬ 
кої академії. Для утворення художньої інди¬ 
відуальносте артиста Паращука складалися, 
крім уродженого хисту, українська майстерня 
художнього промислу і західно-європейська 
наука модерного мистецтва. 

Незвичайний уроджений хист до скульп¬ 
тури проявився у Паращука дуже рано. Ще 
малим хлопцем в рідному селі на галицько¬ 
му Поділлю він самотужки різав ножиком з 
Дерева та мягкого каменю ріжні речі, що ма¬ 
ли успіх в сільській околиці. Десятилітнім 
хлопцем вже збував ПараЩуК свої „скульп¬ 
тури« за дрібні крейцари. Першої мистецької 
науки добував в майстерні різбярській та 
золотарській у майстра Ровінського в Терно¬ 

полі. Разом з цим майстром Паращук робив 
вівтар у церкві містечка Струсів на галиць¬ 
кому Поділлю і при цій роботі здибався з 
польським художником-скульптором Вуйці-
ісом. За порадою цього художника, Паращук 
покинув тернопільську майстерню і удався 
спочатку до Кракова вчитися під проводом 
проф. Дауна, а потім до Відня. Тут почи¬ 
нається досить довгий період роботи Пара¬ 
щука над орнамептними оздобами будинків 
по більших містах, як Львів, Відень, Варша¬ 
ва. У Львові декорації мінського театру, про¬ 
мислового музею, університетської бібліотеки, 
у Відні декорації синагоги, гімназії, палацу 
Ліхтенштейна, також декорації багатьох бу¬ 
динків у Варшаві виконані при участи Па¬ 
ращука. У Львові-ж Паращук виконує всю 
верхню частину памятника Міцкевичу і ве¬ 
ликого бронзового канделябра для церкви на-
роднього дому. У Варшаві Паращук завідзге 
великою декоративною майстернею Барон- . 
ського і тут вперше виступає, як художник-
скульптор. В варшавському „Товаристві штук 
красних" він виставляє бюсти Шевченка, ві¬ 
домого актьора Бридзінського, графині Кра-
синської і кілько композицій. (Здобрений успі¬ 
хом свого першого виступу, Паращук тоді 
уряджує свою власну виставу у Львові, після 
якої дістає запомогу для завершення своєї 
художньої освіти від митрополита гр. Шеп-
тицького і виїздить до Парижу. Такий дов¬ 
гий шлях майстра-ремісника переходить Па¬ 
ращук, але цей шлях був незвичайно корис¬ 
ним для нього, як для художника-скульпто-
ра. Довгі вправи ремісничі дали Паращуко-
ві розуміння матеріялу і уміння обійтися як 
з деревом, так і з камінем- як з мармуром, 
так і з бронзою. Як кращі майстрі минулих 
часів, Паращук володіє тим, до чого вертають 
модерні скульптори; він уміє обійтися без 
послуг робітників, але сам може не тільки 
виліпити з глини, але і вирізати з дерева, 
.витесати з каміня і відлити з бронзи. Тому 
його праці уникають того механічного шаб¬ 
лону, який завжди накладають робітники не 
художники, коли їм доручають виконання з 
моделі. Такі витесані, або відлиті чужими ру¬ 
ками праці являються все кращими чи слаб¬ 
шими копіями виліпленого орігіналу, а- н е 

оригінальним твором художника. 

Уміння, винесене з довгих часів роботи 



по декоративних майстернях, разом з урод¬ 
женим скульптурним змислом, видвигають 
Паращука в Парижу. В паризькій академії 
Паращук дістає відзначення—медаль за брон¬ 
зову голову старого, ту саму, з якою він ви¬ 
ступив вперше на Україні, виставивши в кін¬ 
ці минулого року на виставі київських ху¬ 
дожників. Після кількох років праці в Па¬ 
рижу Паращук, як викінчений художник, 
переїздить до Мюнхену, вважаючи на успіхи 
німецького мистецтва остатніх років на полі 
монументальної скульптури. В Мюнхені особ¬ 
ливу увагу звернув на себе Паращук, як 
скульптор-портретист, і здобув в центрі ні¬ 
мецького мистецтва повне признання. а) За 
кілько років перебування у Мюнхені Паращук 
випустив ряд прекрасних портретів-бюстів 
письменника Пшибишевського, співака Мен-
цінського, професорів Мецензеффі і Трумппа, 
траґічно згинулого львівського студента 
Коцка і багато инших. Цей ряд портретів в 
ґіпсі, бронзі, мармурі прекрасно показує ріж-
нородність мистецького талану автора. В за-
лежности від: представленої особи Паращук 
уміє поставити собі в роботі ясне завдання: 
так в погруддях Пшибишевського, або проф. 
Трумппа, скульптор покладає головну вагу в 
псіхологічиім обробленню портрета, в погруд¬ 
ді проф. Мецензеффі Паращук підкреслює 
більше фізичну міць і робить бюст повним 
величавої монументальности; кілька бюстів 
молоді—чоловічих і жіночих—Паращук ви¬ 
конує в гладких масах, підкреслюючи поруч 
монументальности декоративний змисл куль¬ 
тури. Для цеї останньої своєрідної, техніки 

Паращук чудово, свобідно викорйстує Широ¬ 
ку манеру різьби каменя j . мармору. В "подіб¬ 
ній, але вже відмінній манєрі різьби широ¬ 
кими масами, Паращук виконує групу „Мате¬ 
ринство" і в той же спосіб робить ескіз для 
статуї Шевченка в проекті памятника проф. 
Мецензеффі. Ряд цих робот звертає на Пара¬ 
щука увагу такого великого мистецького осе¬ 
редку, як Мюнхен, і в минулому році його, 
першого українського художника, обірають 
членом мюнхенського „Künstler Verband". 

Але, по восьми роках праці в Парижу 
та Мюнхені, мимо тих успіхів, що були його 
уділом за кордоном, Паращук зістається ук¬ 
раїнським майстром і не може, противитися 
дужому внутрішньому покликові вернутися 
зі своїм мистецтвом на Україну. В минулому 
році Паращук переїхав до Київа і тут в сво¬ 
єму ательє розпочав роботи над погруддям 
Франка, Шевченка, Лисенка. 

Чи не завчасно зробив Паращук свій 
переїзд? Чи справді вже народилася у інте-
ліґенції на Україні потреба в артистичній 
скульптурі? Коли з одного боку оживлення 
естетичних потреб у громади не можна запе¬ 
речувати, то з другого боку і досі банальний 
мармуровий крам із італійських крамниць у 
ширшої громади має більше поводження, ніж 
серіозні твори скульптури. 

При роботі бюстів - портретів Пара¬ 
щук не кидає праці над декораційними ком-
позіціями, праці, з якою зжився протягом дов¬ 
гого часу своїх попередніх вправ. Він оброб¬ 
ляє проекти для надмогильних монументів 
опрацьовує колосальних розмірів декораційні 
композиції І на кожному місці, де потрібна 
скульптурна праця, серед робот у всякому 
матеріялі однаково почуває себе в своїй сфері. 

Д- Антонович. 

*) Обидва чоловічі погруддя М. Паращука (Пши-
бпшевського і Трумппа) являються видатними творами, 
ПОВНИМИ темпераменту, що характеризують скульптурне 
мистецтво. („Münchener N. Nachrichten" 1913 р.). 



Четвертий именний конкурс проектів пам'ятника Т. Шевченкові. 
Кілька слів до сумної слави конкурсу. 

Безперечно д. Біляшевський висловив 
об'єктивну правду в своїй статті „Сталося", 
2 ч. „Сяйва", коли признав у виборі проекту 
п. Шортіно „глум" над цілою нацією, над 
памятю поета. 

Правда лежить і в тім його тверджені, що 
це глум „сліпий, мимохітний". 

Розуміється, сліпий. Адже ж коли це 
справді станеться, коли такий пам'ятник 
Шевченкові буде поставлено, то, коли хто з 

• нащадків, захоче поглумитися над нами, то 
їм доведеться глумитися над тими панами 
комітетчиками, що зважилися таким чином 
дорогі копійки жертводавців з'ужиткувати. 

Історія всіх попередніх конкурсів на па¬ 
м'ятник яскраво свідчить про надзвичайно 
низький рівень артистичного смаку, про його 
занепад у нашого громадянства. Наші інтелі¬ 
гентні верхи відірвалися від народнього жит¬ 
тя і тим самим втратили той, порівнюючи ви¬ 
сокий артистичний смак, до якого встиг на 
протязі вікового плекання квіток, вишивок, 
писанок і т. и. дійти наш народ. Мійська ці-
вілізація кінця XIX віку й початку XX не 
могла їм дати нічого гідного взаміну втраче¬ 
ного чуття народнього смаку. Дрібноміщан-
ське малпування всього того, що з десятих і 
двадцятих рук переймали заможнішД верстви, 
було позбавлене яких би то не було естетич¬ 
ним підвалин і руйнувало до решти те, що 
міг би в кращих обставинах зберегти хоч у 
де-кого природжений смак. 

Наслідок той, що навіть в наших, так 
мало ще розвинених артистичних колах, так 
небагато смаку, розуміння й відчування кра¬ 
си само? по собі, де-б і як вона не виявляла¬ 
ся, особливо-ж в царинах мистецтва,, з якими 
той чи инший художник не звязаний безпо¬ 
середнє. Такі винятки, як В. Кричевський в 
рахубу не йдуть, а лиш стверджують загаль¬ 
ність правила. В нашім-же конкурсі, щоб 
видати добрий присуд, треба було сполучити 
в жюрі не лиш ідейне розуміння значіння 
для України Шевченка, а й розуміння й різ-
бярської, архітектурної краси й монументаль-

ности, а до того ще й чималий декоративний 
смак виявити. 

Всі конкурси відбулися з оцінкою моде-
лів самих по собі, без натяку навіть на те, 
що жюрі розглядало ці роботи на тім фоні, 
з тим окружінням, для якого пристосовували 
їх принаймні де-які з свідомих свого завдан¬ 
ня авторів проектів. Я особисто бачив дуже 
мало виставлених моделів; більшість знаю з 
приватних описів осіб, що бачили конкурсні 
праці особисто. Все-ж з того, що бачив, мушу 
сказати, що жюрі першого конкурсу зробило 
непоправну помилку, не відзначивши талано¬ 
витого проекту М. Гаврилка, з якого так яс¬ 
краво бив молодечий запал, щире натхнен¬ 
ня. Тим жюрі збило з правої стежки молодо¬ 
го ще талановитого різбяра і загнало його в 
кут неприродної для нього праці в архітек¬ 
турному дусі. Жюрі само, не прилюдно, а по¬ 
тайки, як все в цій справі чомусь діється, 
призналося в своїй помилці і виявило це тим, 
що призначило премію тому-ж Гаврилкові за 
зовсім невдалий його проект на слідуючім 
конкурсі. Тим жюрі ще далі штовхнуло його 
на неприродний для нього шлях. Наслідок 
ми знаємо: 3-ій й 4-ий конкурси показали, що 
Гаврилко забився в глухий кут, з якого йому 
ледве чи легко буде вибратися. 

Так само недорослість до завдання, що 
випало на його долю, виявило жюрі на 3-м 
конкурсі тим, що не зрозуміло високої вар-
тости проектів Мецензефі-Паращука. Обидва 
проекти було вираховано для двох, цілком 
одмінних одне від другого, місць, на яких 
міг бути поставлений пам'ятник. І власне ви¬ 
ходячи з цього майбутнього оточення, треба 
було підійти до проектів і признати, що в 
них криється велике розуміння серйозности 
завдання, розвязати завдання як можливо 
простіше і величяійше. Але жюрі з олімпій¬ 
ським спокоєм пройшло мимо цих праць, так 
наче-б тут малися нічого не варті школярські 
спроби. Цей олімпійський спокій був не чим 
иншим, як невдалою машкарою, за якою кри¬ 
лася проста вбогість смаку й дійсного розу¬ 
міння завдань конкурсу. Це як найкраще до¬ 
вело мовчання жюрі, замісць гідної відповіді, 
коли-б вона справді у нього малася, на стат-



тю Д. Антоновича в „Дзвоні" з приводу цьо¬ 
го конкурсу. 

Жюрі було недоречно складено з осіб, 
серед яких дуже небагато було справжніх 
знавців мистецтва. Звідси його хиби. 

Ми-ж, члени українського громадянства, 
мовчали, не домагалися, щоб в склад жюрі 
увійшли більш гідні свого завдання люде, 
які-б авторитетно, а головне, прилюдно висло¬ 
вили своє естетичне credo, щоб ми могли по¬ 
ставитися до нього так чи инакше. 

За наше мовчання ми одержали тепер 
те, чого заслужили: постанову комітету, 
який, цілком справедливо, привчений мовчаз¬ 
ливими немотивованими постановами жюрі на 
попередніх конкурсах, рішив, що й він не 
згірше од такого жюрі може вибрати, і справ¬ 
ді вибрав! 

Справа ця остільки болюча, так глибоко 
сягає в наше прийдешнє, що годі тут скла¬ 
дати руки. Ми мусимо змобілізувати нашу 
громадську думку й волю й примусити не-
покликаних до • таких постанов п.п. комітет-
чиків зректися своєї постанови, признати всі 
чотири конкурси безрезультатними, зорганґ-
зувати нове жюрі з осіб, що розуміються на 
мистецтві і розписати новий конкурс. 

В яких формах мають відбутися наші 
протести проти постанови комітету, якими 
шляхами мусимо йти, щоб добитися нарешті 
для Шевченка памятника, якого він достой¬ 
ний,—це мусимо спільно обміркувати. 

Знаю лиш одно—ми не можемо, не має¬ 
мо права промовчати цю постанову комі¬ 
тету. 

О. Скоропис. 

Образ Воскресення Христова. 
Це дуже гарний образ, мабуть, XVI віку, 

цікавий, як зразок німецького впливу на нашо-
. му малярстві. Цей образ по композициї близький 
дуже до образу Вольґемута (учителя Дюрера) 

тільки, через византийську традицію, виглядає 
поважнійше. Вся композиція сімметричнійше, і 
декоративнійше гірний пейзаж і будівлі. Треба 
зазначити, що нижню частину образу відтято. 

Гастролі Заньковецької та Саксаган-
ського. 

Рідке задовольнення мала київська пуб¬ 
лічність в театрі „Соловцов", переживаючи 
прекрасну гру наших славетних артистів 
Заньковецької та Саксаганського. Рівних їм 
нема та, мабуть, на українській сцені не 
швидко й буде... А чи багато з таких і на 
російській, з її театральними школами, жур¬ 

налами, меценатами? Причина д у ж е щюста 
Ми маємо діло з колосальними талантами ла' 
рами природи, що переростають всяку шко¬ 
лу і, навпаки, самі творять ЇЇ . Таланти на 
званих артистів-це вияв самої могутньої 
природи, і до них треба пРидивлятися,перш 
за все, щоб осягати її таїни, і теоретіку ми¬ 
стецтва, і її практіку. 

Про одно тільки можна пожалкувати, що 
пьеси далеко не завжди дозволяють нашим 



артистам розгорнути весь обсяг своєї' сили,— 
яв це треба сказати й про „Дві оімьї" Кро-
пивницького. 

В ній ми бачили обох наших коріфеїв, 
окрасу нашої сцени. Перед нами вся та ж 
Заньковецька, з її чарівним голо¬ 
сом, витріманими, але то палкими, 
то драматичними рухами, з одтін-
ками напруженого переживання/ 
від якого замірае саля. 

Дивисся, слухаєш, і ніби маєш 
перед собою якесь блискуче види-
ще, що й сліпить, і вабить своєю 
тонкою красою. І тільки вертають 
з неба на землю наївні місця пье-
си, і робиться досадно, що на та¬ 
кому репертуарі мусила довгі часи 
обрізувати свої крила натхнення 
велика артистка. Досадно, але ра¬ 
зом з тим і боляче, що національно 
ми не доросли ще до того, щоб 
окрасу нашого мистецтва, зорю її, 
могли що-разу бачити в себе в 
КНЇВІ, у ВІДПОВІДНІЙ І ДЛЯ НЄЇ, І ДЛЯ' 
нас, почесній обстанові. 

Теж велику насолоду давала 
й-гра Саксаганського. Ми його ба¬ 
чили зараз в кількох пьєсах: в 
попередній, в „Двох зайцях" і в 
.„Ковбасі та чарці*. І скрізь це був різний 
персонаж, і скрізь великий талант коміка, 
рівного якому в нас немає. 

Найкращим був він в „Двох зайцях", де 
створив прекрасний образ Голохвастого. 

В пьєсі „Дві семьї« він теж став на ви¬ 
сокості виконання і- таким чином лишив гли¬ 
боке вражіння митця багатої природи і тако-
го-ж багатого самонавчення. 

Що сказати про инших виконавців? Це 
не була постійна труппа, тим менче труппа 
свідомо-українська,—і цим наперед визна-
чаєтьея її мистецька вартість, як людей ви¬ 
падкових, скликаних д. Світловим для деко¬ 
рації знаменитостям. 

Але й тут треба щось відзначити,—перш 
за все вихованця школи Лисенка—д. Барвін-
ського, на якому видно добрий вплив тії шко¬ 
ли; потім д-ія Гончаровського, на якому не 
видко ніякої школи, через що він являється 

тільки матерьялом для прийдешнього. Жалко, 
що він не учиться, і не зовсім владає укра¬ 
їнською мовою. Не можна не відзначити і са¬ 
мого д. Світлова, коли-б тільки він не шар¬ 
жував... І великим діссонансом являється д-ка 
Козіч-Уманська з своїм неможливим для сце¬ 
ни голосом. 

Говорити про постанову і обстанову пьєс 
зайво. Вистави, зорганізовані д. Світловим, 
інтересів мистецтва на увазі не мали, і з цьо¬ 
го наслідки ясні... Театр наблизився до „іде¬ 
алів" Мейєрхольда,—за реальностію побуту 
дуже не- ганялись... Звичайно, з мотівів, що з 
ідейностю Мейєрхольда нічого спільного не 
мали. 

їв. Ст-ко. 



Огляд музичних новин театра ЛІ. К. 
Садовського за минулий сезон. 

У свій час на сторінках нашого жур¬ 
налу були розглянуті як з боку змісту, так 
і з боку постанови на сцені театра М. К. Са¬ 
довського більш менш усі п'єси, нові для 
цього сезону, як-то: „Мазепа«, „Камінний гос-
подарь", „Дячиха", „Крила"... Тепер, по скін¬ 
ченню сезону, не зайвим буде—кинути по¬ 
гляд окремо на те, що ми назвали „музичними 
новинами", і до чого театр М. К. Садовського 
тепер більш здатний, як коли, бо за останні 
роки музичний бік театральної справи значно 
поліпшився і, здається, прийшов до певних і 
свідомих рук. У цьому останньому сезоні му¬ 
симо зазначити видатне придбання у музич¬ 
ному репертуарі театра, а саме: постанову 
опери „Утоплена" небіжчика М. В. Лисенка. 
Ця річ останні роки чомусь лежала схована, 
хоча умови театру, здається, цілком спріяли 
тому, щоб вивести її на світ. Ще у трупі не¬ 
біжчика М. П. Старицького, багато років тому, 
„Утоплена" була „репертуарною" ігієсою. Ма¬ 
ємо звістки, що вона виставлялася (як „опе-
ретта") у 1883 році в Одесі (4 рази), у 1884 р. 
у Харькові, у 18?7 р. у Москві (те ж 4 рази)... 
Надрукована була вперше у 1886 р. в Одесі 
(},Утоплена" Оперетта по Гоголю...), а в 1900 
році видана у Київі як „лирично-фантастычна 
опера у 3 діяхъ и 4 одминахъ (текстъ по 
Гоголю склавъ М. Старыцький. Музыка М. 
Лисенка). Цензурний дозвіл на постанову по 
цьому виданню було добуто ще 1892 року. 
Згадавши про колишні постанови цієї теси, 
мусимо зазначити, що постанова її у цьому 
сезоні М. К. Садовським явилася не піднов¬ 
ленням піеси по якимсь традіціям, а цілком 
новим сценичним втіленням авторського за¬ 
мислу, самостійно задуманим і влучно ви¬ 
конаним як зо сценичного, так і з музичного 
боку. Що до самої ігієси, то її теж можна 
визнати цілком новою для більшості сучас¬ 
ного покоління, бо до цього часу широке 
коло громадянства не могло бути знайомим 
з шесого і її музичною вартістю, і в літера¬ 
турі доси не було зроблено розбору цієї 
опери, хоч вона безумовно варта такої 
уваги. На жаль, і зараз не прийдеться 
зробити спеціяльного розбору самої піеси, 
бо це далеко-б вийшло за межі задуманого 

огляду, і швидче варто було-б стати ма¬ 
теріалом для окремої статті. Обмежимось 
кількома загальними увагами. Хоча в ви¬ 
данні 1900 року „Утоплена" зветься „лі¬ 
рико-фантастичною оперою", але, при поста¬ 
нові, музика весь час чергується з розмовами, 
бо, инакше, не було-б з'язку між окремими 
епізодами дії. Таким робом, „оперою"' можна 
назвати її лише умовно, не придержуючись 
строго музичних терминів. Найбільш цільно-
сти, в смислі оперного стїлю, виявляє З" дія, 
а все инше являється в музичному смислі 
скоріше рядом окремих епізодів. Таким1 спо¬ 
собом і приходиться розглянути цю річ, не 
вдаючись в подробний розбір, а лише зазна¬ 
чивши нвйбільш характерні окромі менти. 
Перша дія відкривається справжнього сільс-
кою іділією: воріття парубків та дівчат з поля 
і їх весела зустріч. Вступний спів чоловічого 
хору: „Туман хвилями лягає", що потім спо¬ 
лучається з жіночим („Ох і там за садом— 
виноградом")—є один із найяскравіщих мен¬ 
тів не тільки в цій опері, але взагалі у твор-
чости Лисенка. Цей спів, утворений одним 
поривом натхнення, з'єднав у собі красоту 
справжнього народнього стилю з музичним 
багацтвом, але разом з тим, простотою і зро¬ 
зумілістю. Далі, після невеличкого „інтер-
меццо" іде пісня Левка: „Ой ти, місяцю—зо¬ 
ре"... Цей цілком вже народний спів, стильно 
розроблений в оркестровому супроводі, яск¬ 
раво виявляє нам, яким митцем взагалі у 
розробленню народньої пісні був небіжчик-
автор. Та, до речі, цей бік його таланту давно 
був визнаний більшістю крітіків як прихиль¬ 
ного, так і ворожого стану. Щоб не повто 
рюватись, скажемо наперед, щ о усі ті менти 
в опері, де автор стояв цілком на народньомѵ 
грунті, або близько підходив до нього уяв 
ляють справжні перли серед усього иншого 
матеріялу опери. До таких належить- у пев 
шій Дії, крім згаданих у Ж е : д у е т л ; в к а

Р : 
Галі, потім троїцька пісня дівчат (Ой зав'ю 
вінки«...), у другий ДІЇ-2 пісні Горшни Ой 
вийду на моріжок» і „д о к и .ж * £U* 
тися»), у третій дії-знов пісня Левка ОЙ 
не спиться и не лежиться«, і далі вже v 
4-й одміні пісня жіночого хору „Гомін-гомін" 
що потім сполучається з співом чоловічого 
хору („Святая неділя«...) і у т в о р ю е ^ ^ 
речітатівної розмови д і е в и х особ. Повертає-



мося до першої дії; Крім згаданого,- маємо 
тут ще спів Каленика, досить мелодійне тріо 
(Галя, Левко і Голова) і характерну пісню 

.парубків ОД в нашого Голови"), якою закін¬ 
чується-дія. Нарешті, ціментя дії не видатні, 
але разом з тим, ніщо не псує загального 
вражіння. Друга дія—більше самостійна по 
музичному змісту і складнійша з техничного 
боку (багато хроматізму і модуляцій), вима¬ 
гає справжнього, „оперного" виконання. В 
даному разі ця дія нас не задовольнила: по¬ 
чувалась увесь час непевність як в інтона¬ 
ції оркестру, так і в партіях співців. Перехо¬ 
дячи до 3-ї дії—вже маємо повне і художнє 
вражіння, як від самої музики, так і від ви¬ 
конання її. У цій дії непомітно переплітається 
реальне з фантастичним, і від музики її, на¬ 
писаної цільно, з щирим почуттям, справді 
наче віє подихом тієї мрїї, народньої фанта¬ 
зії, якою цілком пройнята ця „русальчина 
ніч"... 4-а одміна піеси, починаючись іділліч-
ним співом, про який ми вже згадали, закін¬ 
чується гучним, урочистим фіналом, як біль¬ 
шість опер звичайної форми. Маючи на увазі 
обмежене завдання цієї замітки, не будемо 

. говорити подробніше про саму річ, а торкне¬ 
мось; теж в небагатьох словах, постанови її 
на сцені театра М. К. Садовського. „Утоплена" 
була виставлена вперше 25 вересня 1913 ро¬ 
ку і пройшла з майже незмінним успіхом 14 
разів цілком (останній раз, здається, 24 січня 
цього року), та двічі була виставлена окремо 
3-я дія С>Русальчина ніч"), зважаючи певно, 
на особистий її успіх у глядачів. Щодо сце-
ничної постановки „Утопленої," то з першого 
ж разу тут виявилась свідома режісерска 
рука і зробила все можливе при даних об¬ 
ставинах, щоб постанова вийшла найближ¬ 
чою до досконалости. Загальний план, оче¬ 
видно, був глибоко продуманий, деталі роз¬ 
роблені як найкраще, щоб відповідати всім 
замислам автора. Але... в даному театрі єсть 
умови, з якими не можливо змагатись. І ці 
умови спричинили де-які дефекти, яких ба¬ 
жано було-б не бачити в інтересах повної 
сценичної іллюзїї. Найголовнійшій тут і най¬ 
дужчий ворог, з яким трудно щось зробити, 
це—тіснота сцени. Ця тіснота іноді значно 
дає себе почувати, особливо, коли кругом 
сцени—„небо", бо тоді виход за лаштунки 
робиться особливо незручним Через те в 

гуртових сценах (напр., у 1-й дії „Утопленої") 
остатнім з гурту, добігши до краю сцени, до 
водиться робити „ біг на місці", поки передні 
протовпляться. Ця ж сама тіснота у 3-й дїї 
трохи порушує фантастичну ілюзію сцени ру¬ 
салок, бо доводиться їм виступати близько 
до авансцени, і, через те, їх постаті набира¬ 
ють занадто багато реальності!. Але, відки¬ 
нувши ці, нарешті, дрібниці, не.можемо не 
зазначити надзвичайного загального вражіння 
яке робить взагалі 3-я дія, особливо—почина¬ 
ючи з виходу русалок. Характер їх співів 
так відповідає обстанові, що, нарешті, на гля¬ 
дача навівається мимоволі якийсь мрійний 
настрій з відтінком суму... Про дієвих особ 
небагато можемо сказати. Підбор їх зроблено 
було найкращий при даному складі трупи. 
Кажемо „при даному складі", бо, власне, у 
цій опері усі ролі рахують на справжніх спів¬ 
ців. А тут ми бачимо у ролі писаря Д-ія Ле-
вицького, який бездоганно проводив свою . 
роль з драматичного боку, але з музикою до¬ 
водилося йому іноді нелегко (про це ще— 
далі). Що до решти, то, безумовно, на своїх 
місцях були д-ка Малиш-Федорець, Діброва, 
Бутовський, Мироненко, Милович. Чудово згу-
чить партія у д-ки Литвиненко, і в драма¬ 
тичній грі помітно поступ, порівняю чи з ми¬ 
нулим сезоном. Д-єві Трохименкові можна 
було-б побажати більше сценичної експрессії, 
але і при сучаснім його виконанні ролі Го¬ 
лови, дякуючи масівному голосу, яким він 
проводить роль, досягається більш-меньш від¬ 
повідне вражіння. Переходимо до музичного 
власне боку справи. Помітно, що не малий 
час на підготування пієси потрачено було не 
марно: хор і оркестр доведено, нарешті, до 
такого ладу, як окремо, так і в з'єднанні, 
при якому можливо взятись за відповідальну 
постанову. Але... і тут з'явилися умови, які 
не спріяли повному поспіхові музичної поста¬ 
нови. Чи можна було з цими умовами змага¬ 
тись, чи, справді, вони були непереможні, 
це нам трудно рішити. Перш усього му¬ 
симо зазначити, що хор даного театру, зда¬ 
ється, мало звик до тихих нюансів співу. 

І в „Утопленій" це почувалось не мало. 
Не кажучи про те, що всі співі за лаштун¬ 
ками, які мусили починатись ніби-то десь да¬ 
леко, почувались ясно тут-же, близько,—особ¬ 
ливо це дало себе знати в з дії, у тому місці, 



де Левко співав кілька фраз на фоні русаль-
чиних співів... Хором тут настільки заглу¬ 
шується спів Левка, що його майже зовсім 
не можна чути. Було, здається, один-два рази 
зроблено спробу стушувати хор до наймен¬ 
шого planissimo, і справа зразу поліпшилась. 
Але потім чомусь знов хор узяв „усі права", 
а Левка знов стало не чутно... Про оркестр 
мусимо сказати більше пріемного. Тут, хоча 
не завжде досягались відповідні нюанси, але, 
всежтаки, почувалось у виконавців бажання, 
яко мога, наблизитись до замислу автора. Що 
не мало шкодило успіху діла, так це—непро-
порціональність у складі оркестру (значна 
перевага груп дерев'яних, мідних і др. над 
струнними). Хоча для постановок „Утопле¬ 
ної" завжде оркестр доповнювався додатко¬ 
вими музикантами, але це всежтаки лише 
наближало його до справжньої „оперної" 
пропорції. Коли не будемо вже говорити про 
деталі нюансіровки, які, може, являються, не¬ 
досяжними при данному ладі, оркестра, то 
неодмінно мусимо зазначити дефекти, які ба¬ 
жано було-б і, здається, можливо було-б ви¬ 
правити. Вступний хор першої дії у другій 
своїй частині („Добрий вечір, дівчаточка«...) 
має в оркестрі акомпанімент з таким скаже¬ 
ним громом „ударних", що нагадує не сіль¬ 
ську іділію, яка малюється на сцені, а, ско¬ 
ріше, сімфонічну картину на зразок „Пол¬ 
тавського бою", або й того гірше, і може 
просто навести жах на слухачів, що сидять 
близько. Ми не знаємо,—чи це—замисл ав¬ 
тора, чи причиною тому згадана вже непро-
порціональність оркестру, чи, просто над¬ 
мірність старання „ударних«.:. За це мусимо 
зробити закид діріясерові. Нам, всетаки, 
здається, що в його руках було—стушувати 
якимсь способом хоч трохи цей занадто міц¬ 
ний ефект. Друга уйага: оркестр часто глу¬ 
шить співців, особливо — „неспеціялістів". 
Так; у другій Дії, У сцені Горпини з писа¬ 
рем, гине марно чимало цікавих ментів. Про-
пада надзвичайно характерна в виконанні 
д^ія Левицького пісня: „Горпина Стаховна" 
і т. д., а особливо—у другій половині куп-
лета... Во ім'я цільности драматичного вра-
жіння оркестр тут мусить бути стушований 
до крайніх меж... .Ще одна увага, або, краще, 
запитання: чому у 3-й дії, коли русалки во¬ 
дять коло, „перша русалка" говорить сло¬ 

вами фразу: „давайте грати у танка", тоді, 
як у автора тут—музичний речитатів*. Невже 
ця фраза така трудна, що її неможливо було 
вивчити?.. А це врізується дісонансом у за¬ 
гальне вражіння від сцени... Покінчивши на 
цьому розмову про „Утоплену", мусимо не¬ 
одмінно зробити кілька уваг про инщі му¬ 
зичні новини минулого сезону, які пройшли 
майже непомітно, але заслуговують чималої 
уваги. Ми хочемо сказати про спроби улаш¬ 
тування „концертних відділів" при участи 
ствців-солистів і хору. Такі спроби роби¬ 
лись кілька разів під час ріжних „бенефі¬ 
сів" і, здається, мали головною метою—біль¬ 
ше привабити „публіку« і підняти матеріаль¬ 
ний успіх вистави. 

А, між тим, такі починання варті серь-
озної уваги. Нам довелося чути в цих „кон¬ 
цертах", крім старих композіцій Лисенка, 
ще кілька творів новіших авторів: Стеценка 
(„Вечірня пісня«), Степового („За думою ду¬ 
ма"), Сениці (дует „Пісня сліпих«), Кошіца 
(„Колись було виходила"). Коли ми згадаємо, 
що у кожного з цих авторів, крім згаданих 
зразків, знайдеться, може, щз не один і не 
пьять творів, вартих уваги, то ясним стане, 
що, при доброму бажанні співців нашого 
театру, можна значно поширити серед гро¬ 
мадянства знайомство з українською музи¬ 
кою і підвищити інтерес до неї. Ще більше 
треба тут сказати про ті виступи, які ми 
назвали-б „музично—етнографичнйми«. В бе¬ 
нефіс хора 8 лютого були виставлені „ку¬ 
пальські игрища« з піснями і тапками. Ма¬ 
теріал для цього дала, здається, „Купаль¬ 
ська справа« із збірників М. Лисенка, але це 
чомусь, не було зазначено. У всякім разі' 
цей виступ зробив найкраще вражіння, як 
спроба виведення на сцену справжніх народніх 
обрядів в відповідній обстанові. Другий ви 
ступ такого роду (в бенефіс суфльора і пом" 
режісера 11 лютого)-„Колядки«, теж—ввід' 
повідних убраннях і * „горящою звіздого«" 
На жаль, серед співу свічка у „звізді« по' 
гасла... а колядок було дуже мало (тільки з) 
і не варто було-б це зазначити на афіші ігід 
гучною назвою „колядки" окремо від кон¬ 
цертного відділу, бо в' пам'яти київського 
громадянства певно ще живий грандіозний 
„вечір колядок«, з участю мішаного хору мо¬ 
лоді, під орудою Копгіца. Та така обмеже-



ність репертуара на цей раз—цілком зрозу¬ 
міла, бо, певно, все готувалось на спіх, спе¬ 
ціально для данного разу, і те, що було ви¬ 
ставлено, всежтаки, зробило своє вражіння. 
А при доброму бажанні, ми певні, з хором 
театру можна було-б досягнути чогось значно 
більшого. І лишається тільки побажати, щоб 
такі спроби, як згадані нами, зміцніли і по¬ 
ширились, щоб такі виступи, поки ще ви¬ 
падкові і не певні, увійшли у звичай нашого 
театру. Трудами наших музик-етнографів зіб¬ 
рано і дано в спадщину сучасному поколінню 
великий скарб народньої творчости, старо¬ 
давніх поетичних вірувань, характерних на¬ 
ціональних обрядів. Наш театр, який завжди 
прагнув—змалювати народне життя в ху¬ 
дожньому,, але реальному вигляді, має зараз 
вдячне .завдання — вивести перед широкий 
світ всі ті скарби музичної етнографії, чи то 
як випадкові епізоди у п'єсах (як здавна ви¬ 
водиться, напр. „весільний обряд" і т.и.), чи 
то зовсім окремо, як тому вже зроблено було 
спроби (крім згаданих, в цій статі, ще—в од¬ 
ному з минулих сезонів—„игри і танки"...). 
Крім практичного інтересу новини для ши¬ 
рокої маси (з цим інтересом сучасному те¬ 
атру мимоволі доводиться лічитись), це му¬ 
сить найти справедливу художню оцінку у 
більш свідомої частини громадянства. Підво¬ 
дячи рахунок всьому указаному, бачимо, що 
нашим театром за минулий сезон зроблені 
чималі придбання у музичній справі..І певні 
також ми, що можна зробити їх ще більше. 
Побажаємо-ж тим, кому цю справу „відати 
належить", .на майбутній сезон побільше іні-
ціатіви, щоб здійснити, як найширше, зав¬ 
дання справжнього художнього українського 
театру. 

В. Борецький. 

Аматорський гурток у Владивостоці. 

В наш тяжкий час, коли, нема україн¬ 
ської школи, бракує освіти рідною мовою, ве¬ 
лику ролю в поширенні української свідомо-
сти відограе український театр, власне ка¬ 
жучи, українські аматорські гуртки. їх я став¬ 
лю на перше місце того, що професійни тру¬ 
пи, окрім шлункових, не мають більше ні¬ 
які х завдань; безумовно, тут треба зробити 

єдиний виняток для трупи Садовського і тіль¬ 
ки. Відомо, що багато тепер істнує аматор-
ськіх гуртків у значних містах і по селах 
України, багато їх є й за межами її; один 
з таких гуртків працює на далекій чужині, 
у Владивостоці. Зорганізувався він у 1911 ро¬ 
ці і, працюючи до цього часу, виставив бага¬ 
то п'єс, переважно: Старицького, Шевченка, 
Кропивішцького, Грінченка, Тобілевпча, в 
останній час прн щирій праці артиста Г. 
Чорноморця, ішли опери: „Майська ніч", „Сва¬ 
тання на Гончарівці", „Запорожець за Ду¬ 
наєм", „Наталка Полтавка? і п'єси „Ніч під 
Івана Купала", „Ой не ходи Грицю". Гурток 
зкладається переважно із інтелігенції робіт¬ 
ничого кола, і хоч гуртяне мають дуже малий 
одпочинок від службової праці, але і його 
жертвують на гурткову справу. Важко гурт¬ 
ку підтрімовать її, бо він зустрічає скрізь 
багато перешкод: то адміністрація забороняв 
вистави, то націоналісти Народнього Дому, 
де працює гурток, хочуть дезорганізовати його; 
то московськім артистам він не до смаку, бо 
майже кожен раз українські вистави дають 
добрий збір; то нарешті самі землячки—„то-
же — малороси", замісць допомоги, хочуть 
гурток зжити з світу. Так один з них Тка-
лич-Крупа, останній час шкодив гуртку і, 
цім не обмежившись, писав у „Текущемъ 
Днѣ", що гурток: „ничего общаго не им/Ьетъ 
съ украинскимъ театромъ"; це чоловік .ви¬ 
словлює таку нісенітницю, знаючи репертуар 
гуртка, потім у № 44 „Ради" рецензує: „Ор¬ 
лик мав червоні вуса до пояса, а Кочу бей 
вивертав, очі" (хто цьому повірить?); негар-

• но ставили його любиву п'єсу „Хатня рево¬ 
люція" і декламували „Соломьяного бичка" 
(такого вірша нема, є гарна байка Л. Глібо-
ва: „Солом'яний дід"), треба б було співати 
не „Тройку", а „Світлячка" і т. ин... Що це 
за нарис трьохрокової. праці гуртка і нащо 

, його вмістила „Рада?" Часто бувають і людя¬ 
ні рецензії на вистави JB місцевих газетах, 
але бракує дійсних рецензентів-українців, бо 
артисти-українці, як Ю. Мова, Чорноморець, 
М. Зазімовська самі приймають участь в гурт¬ 
ку. За останні два роки у Владивостоці дуже 
поширився український національний рух, 
треба додать: переважно дякуючи праці ама¬ 
торського гуртка. 

7. Мостіпан. 



С. Черкасенко. 
Казка старого млина, драма. К. 1914 р. ц. 50 к. 

Автор лоіменованого твору поставив со¬ 
бі дуже трудне й одвінальне завдання: спо¬ 
лучити реальне з алегорічним і вдягти його 
в форму драми. 

Для кожної частини цього завдання, і 
всього разом, треба дуже багато творчої обе¬ 
режності, продуманосте і розуміння важливої 
речі: шо алегоріче добре виходить лише то¬ 
ді, коли воно теж близьке до реальності,— 
в иншому разі виходить ні пава ні ворона,-^ 
щось не домовлене, не договорене. 

Від твору, навіть фантастичого, ми по¬ 
винні одержати рису реальности,—тим паче 
це вимагається тоді, коли твір є здебільше 
реальний... А вже як йому наддається колір 
драми, внутрішніх переживань,—тоді цей ре¬ 
алізм повинен бути на першому місці. Хто 
не знає, напр., алегорізму Дайте, або Гетев-
ського „Фауста",—але і Пекло Данте і різні 
персонажі 1-ї частини „Фауста" намальовано 
цілком реально. Ми бачимо перед собою зна¬ 
мениті життьові малюнки, і через те невми¬ 
рущість їх—річ цілком зрозуміла. 

І, навпаки, безживність західно-середне-
вічних алегорічних п'єс, і наших 17-го та 18-го 
віку є теж річью очевидною і звісною. Так 
трудно авторові виконувати своє завдання. 
Воно в повному обсягу повстало і перед д-ем 
Черкасенком, і, треба пожалкувати, що з сво¬ 
їм завданням він не зовсім справився. 

В його драмі є досить неясностей: вони 
і в загальному становищі дієвих осіб і в по¬ 
одиноких їх постатях; вони і в драматичній 
техниці, що власне в подібного роду творах 
являється всім. 

Сюжет п'єси, хоч і не новий, але ціка¬ 
вий. Він в конфлікті різних культур—буржу¬ 
азної, та сільської й фабричної, але характер са¬ 
мого конфлікту взагалі неясний та й розроб¬ 
ка сюжету теж із усякими прогалинами. 

Зміст цієї чотирьохактної п'єси такий: 
інженер Вагнер з землеміром Крамаренком, 
що їдуть на заснування заводу й шахт, спи¬ 
няються для нічевлі біля млину. Вагнер, що 
має вже молоду, Марію, раптово закохуєть¬ 
ся в Марину, онуку мірошника. В 2-й дії во¬ 
на вже з ним живе на заводі, але Вагнер ну¬ 
диться нею, особливо через близький шлюб 

з Марією. Ця приїздить до нього з сестрою 
Сусаною і стрівається з Мариною; від неї 
дізнається про близькі її стосунки з Вагнером 
і рве з ним відносини, Мар'яна ж впадає в 
недугу. 

В 3-й дії приходить до нього сестра Ма¬ 
рії Сусанна і вимага, щоб він -звернув увагу 
на сумне становище закоханої в нього Ма¬ 
рії. Вагнер каже, що він уже в усьому зне¬ 
вірився. До нього потім приходить для пія-
чення гуляще товариство; він, п'яний, хоче 
примусити хвору Мар'яну, під погрозою смер-
ти, танцювати. Вплигує в вікно закоханий в 
неї чабан Юрко, вихоплює її, стриба в вікно 
з нею, але одержує смертельну рану від ку¬ 
лі Вагнера. 

В 4-й дії —він , приведений Мар'яною 
до млина, умирає; мірошник, млин якого при¬ 
ходять рубати, підпалює себе з млином а 
Мар'яна кидається в річку, але її рятують. 

На тлі цього оповідання —вирізуються 
відносини робітництва до власників, і забо¬ 
бони в смислі віри у водяника мірошника й 
Мар'яни. Сюжет п'єси ц ікавий, .але розробка 
його має в собі, на жаль, різни хиби. Насам¬ 
перед, цілий ряд осіб не має ніякого дѵхов 
ного обличчя, ніякого, так званого, характеру 
• Щ ° ™ к е Вагнер? Чого він хоче? У що" 

вірить? Що робить? На ці питання в п 'єс і ча 
сто навіть натяку немає. Що таке Марія? Кпа-
маренко? Що таке Сусанна? Що таке осой 
ливо, Подорожній? В літературному 'смислі 
цілком нічого, порожне місце, не вважаючи 
на всі їх слова і якісь неясні вчинки В а Т 
галі цей пункт стосунків робітництва як£ 
представляють останні особи,—до власників І 
їх слуг—якийсь фантастично-неясний і є тяж 
кою хибою п'єси. 1ЯЖ~ 

Инші персонажі намальовано к р а щ е особ¬ 
ливо. Мар'яну, і власне через т е / щ б aBT O Ü 
наддав їм людські риси, і вони схожі аПЇУ 
вими людьми, а не скидаються на прості ™ 
ворильні грамофони. Але образ МарСи зіп" 
совано безкраиною силою неприродних ™з" 
мов, уложених в сільські вуста & дикѵнш 
Взагалі довжелезні промови і докладі п5-
вих осіб є тяжке місце всії п'єси Що їо обо¬ 
пільних стосунків персонажів і особливо дра¬ 
матичного боку твору, то говорити про РЦЄ 

Драми тут, навіть сліду, нема: це про-



сте оповідання в діалогичній формі, але й то 
без вузла, чи осередку. 

Що автор хотів своїм твором сказати? 
Не вгадаєш. Не відшукаєш і головної дії 
п'єси. А все через те, що автор не поставив 
собі певної мети і не розробив шляху до неї 
крок за кроком, 3 тим же головним діячем 
Вагнером і розробити було трудно. Бо що 
ми про нього знаємо? Що він кохав Мар'яну... 
А Марію? З дії про це не знаємо. Перехід же 
від молодої до Мар'яни психологічно не по¬ 
казано і не мотівовано і тільки ггізніще рос-
казано: але ж оповідання не є драма. Туман¬ 
но'представлено і дальші його стосунки з 
Мар'яною! Взагалі складний матер'ял п'єси 
не розроблено зовсім, і нагадує вона сирий 
матер'ял, та й то незавжди доброї гідности. 
Раз в п'єсі нема ніякої драми, ніякої голов¬ 
ної дії, то й різні персонажі видаються в ній 
зовсім непотрібними. 

Кому і на що тут здалися оті Крама¬ 
ренки, Подорожні, Сусани? А звісно ж, що в 
мистецькому творі жоден персонаж не може 
бути зайвим; все повинно бути поставлено в 
звязку і на відповідному місці, як найменші 
винтики у машині. 

• Цього в п'єсі зовсім нема. Вона нагадує 
збір напівблідих тінів, що ні разом, иі з'о-
крема не роблять вражніня життя і десь то¬ 
нуть неуловні. 

Замісць мистецтва в п'єсі дуже багато 
фразеології... Слова... слова й слова... Обра¬ 
зів же здебільща немає. 

Такий сумний вигляд має дана п'єса, і 
це надто жалко через те, що автор міг би 
дати щось краще. Але для цього треба біль¬ 
ше праці, більше вчення... І для наших дра¬ 
матургів хай буде зразком наш же драма¬ 
тург М. П. Старицький, що, не вважаючи на 
свій талант, все ж таки драмі вчився і 
вчився... •»• 

А, крім того, приймав від літературно-
освічених людей дуже важливу річ—поперед¬ 
ню крітику, не тільки до надрукування тво-
РУ, а навіть до написання... Крітіку навіть 
самого плану. Хто внайомий з історією і псі-
хологіею творчости всесвітніх геніїв, той му¬ 
сить сказати, що тільки таким шляхом, по¬ 
переднього обміну думок, і може розвиватись 
письменство. Це забезпечує від помилок, це 
Дає нації дійсні перлини творчості, і цим 
засобом не раз користались великі пред¬ 
ставники мистецтва. Чому ми мусимо робити 
гірше? 

їв. От—ко. 

Всеросійська кустарна виставка в 
Берлині. 

16-го лютого одчинено в Берлині кустар¬ 
ну виставку, що складається сливе з тих са¬ 
мих експонатів, що й торішня петербурзька, 
про яку у нас писалося в ч.ч. 4—6. Вистав¬ 
ку улаштувало товариство „ліцеум-клюб", 
що складається з лань „вищого" берлинсько-
го „світу" з допомогою російського міністер¬ 
ства хліборобства та найбільшого торговель¬ 
ного берлинського підприємства: А. Верт-
гайм, в помешканні якого й одведено під ви¬ 
ставку 420 кв. сажнів. Будинок Вертгаймів, 
твір одного з найталановитійших німецьких 
архитекторів, Месселя, як найкраще присто¬ 
сований до рекламної торговлі нашої доби, і 
кустарна російська виставка розмістилася в 
одведених їй просторах не лиш догідно, а й 
привабно для ока. 

На жаль,—не так сістематично, як того 
можна було-б побажати кожному, хто ціка¬ 
виться мистецтвом взагалі, і вже зовсім кеп¬ 
сько 8 нашого українського погляду. Напи¬ 
сів ніде ніяких немає.' На етікетках стоїть 
лиш № губернії, з якої походить річ, і сама 
нумерація губернь зовсім свавільна, і ніхто її 
не знає. Річі об'єднано не по місцевостях їх 
походження, не на підставі того чи иншого 
стилю, в якому видержано річи, а єдине по 
їх ужитковому призначенню. Посуду україн¬ 
ську перемішано з всякими виробами иныпих 
місцевостей з глини і т. д. 

Для орієнтації німців на виставці про¬ 
дається умисне скомпонована книжечка з 
68 стор. тексту Але звязку між текстом і 
виробами шукати мусите на власну руку, бо 
текст цілком теоретично обговорює особливі 
прикмети і способи вироблення тих чи инь-
ших галузь кустарництва, зовсім не присто¬ 
совуючись до того, чи є такі вироби на дан-
ній виставці і де ї як їх можна знайти. Та й 
не повний текст дуже, вже хоч би тому, що 
в ньому не згадується ні про деревляні, ні • 
про глиняні, ні про шкуратяні чи металеві 
вироби, яких таки досить мається на вистав¬ 
ці. Ще й до того ведений він в занадто об'є-
динительнім дусі. Коли автор, говорячи про 
цілу Росію в державнім розумінні слова, твер¬ 
дить, що „найцікавіщі. взори здибаються го¬ 
ловно в північній Росії", то це річ його сма¬ 
ку і з цим сперечатися не будемо. Але яким 
чином можна запевняти німців, що „altrussi¬ 
sche Ornamentik", отже явно „московська ор¬ 
наментика"... „збереглася в повній чистоті на 
далекій півночі, Кавказі (sie!) та в гірських 
околицях Криму (sie!!)", це лишається тай¬ 
ною автора. Українські вироби лише зрідка 
кваліфікуються як „малоруські", здебільшо-
го-ж всі нації виступають тут як „Russen". 



Я не мав нагоди простудіювати як слід 
виставку, був на ній лише один раз. Бачив 
і чув на ній репрезентанта „російської на-
родньої пісні" (!)—молодого харківського бан-

.дуриста, що умисне запрошений співати на 
виставці. 

З цілої виставки, коли пригадую тепер, 
з українських річей мені найбільш впали в 
око дві річі: роскішна банка з Поділля, гар¬ 
на по формі, але особливо принадна своєю 
поливою: біле поле з блакитним визерунком; 
обидві фарби надзвичайно спокійні і, як не 
можна краще, надаються до декоративних зав¬ 
дань. Коли вони не надаються через певну 
свою святочність до буденного вжитку в не¬ 
заможних колах, то, як прикраса хати в ба¬ 
гатших верствах, вони варті більшої уваги, 
ніж їм уділяють тепер. 

Друге вражіння дуже неприємне тим, 
що мені не ясне, чи не криється за його ви¬ 
падковістю певна сістема. Звернуло мою ува¬ 
гу на себе дзеркало, ткло якого уміщено 
надзвичайно неестетично в деревляній опра¬ 
ві, заповненій гарним стилізованим москов¬ 
ським орнаментом. Тонка артистична різьба 
орнаменту і композіційна абсурдність недо¬ 
речно уміщеного шкла стояли в надзвичайно 
різкім контрасті. Після довгих митарств я 
роздобув таки показчик губерень і виявило¬ 
ся, що це... полтавська робота! 

О. Ск. 

Вистава „Кольцо". 

23-го лютого одкрилась у Київі перша 
вистава картин групи київських художників 
„Кольцо". Цікава і сама свіжа із всіх київ¬ 
ських вистав цілого сезону. Очевидно, худож¬ 
ники із „Кольца" не являються художниками 
одного напряму. Між ними зустрічаємо і ім-
прессіоністів і кубістів і иньших—„істів", але 
об'єднує їх свіжість чуття і шукання. Сла¬ 
бою стороною їх являється брак самостійної 
творчости. Свіжо відчуваючи гостроту і смак 
нових європейських осягнень в малярстві, ху¬ 
дожники із „Кольца" пересаджують їх до нас 
на Україну, не перетворюючи відповідно міс¬ 
цевому характеру. Пейзажи Шифріна і Кур-
пакова-це пейзажи на українські теми, а 
ніяк не українські пейзажи. Тої „душі*', про 
яку кажеться в передмові до каталогу, у них 
немає. Таким чином на виставі, в цілому, на¬ 
слідування застуиає місцеву творчість. Ща¬ 
сливим винятком являються мотиви вибійки 
у Васильєвої; композициї на підставі орна¬ 
менту з українських килимів і малювання по 
дереву сарні в фарбах і тонах, але не про¬ 
думані і не опрацьовані в рисунку. 

АРХІТЕКТУРА. 

* Лікарні в Українському стилі. Лохвицьке 
земство, що будує в повіті школи в українсько¬ 
му стилі, тепер приступав і до будівлі, також в 
українському стилі, лікарень. Уже спроектовано 
чотирі типа будинків: лікарня, амбулаторія, бу¬ 
динок для- лікаря, будинок для служби, і доруче¬ 
но п. О. Сластьону декорувати їх в українсько¬ 
му характері. О. Сластьон вже скінчив свою ро¬ 
боту, вживши до декорації стін везерунки виши¬ 
вок хрестами, на взір тих, що можна бачити в 
альбомах Олени Пчілки. 

МАЛЯРСТВО. 

# Благодійна вистава картин. В початку 
марта відкрито у Київі, в педагогичному музею 
традиційну виставу картин із приватних збірок 
киян-колекціонерів. Розуміється, цільности і яко 
гось напряму від цих вистав годі сподіватися 
але все-ж можна було-б розмістити картини по' 
клавши в основу якусь певну сістему-напри-
клад, по авторам і епохам, або по власникам збі¬ 
рок, і тим дати представлення про київські ко¬ 
лекції. На жаль, упорядники вистави ніякої сі-
стеми не додержувалися, і вистава вийшла зов¬ 
сім хаотичною. Але багато „прегрішеній" упо¬ 
рядникам проститься за те, що на виставі вони 



виставили портрет кн. Кейкуатової із збірки 
Г. Шлейфера. Портрет, прекрасний по заміру і 
по виконанню, чудовий по рисунку і по фарбам, 
в справжньою окрасою вистави. 
. * Невідома робота Воровиковського. В му¬ 
зею у Нижньому Новгороді знаходиться один по¬ 
темнілий портрет цариці Катерини II, що в ка¬ 
талозі був означений, як невідомого майстра. Не¬ 
давно, після докладної експертизи, виявилося, що 
цей портрет є роботою високої художньої варто-
сти геніального українського художника XVIII 
віку В. Боровиковського. 

* Портрет Щепкина роботи Шевченка. З 
нагоди столітнього ювилею з дня народження Т. 
Шевченка принесено в дар Національному Му¬ 
зею у Львові прекрасний портрет Щепкина, на¬ 
писаний Шевченком в олійних фарбах. Правдо¬ 
подібно, цей портрет Шевченко писав у Нижньо-
му-Новгороді, де задержався, вертаючися з за¬ 
слання, і куди на Різдво виїздив Щепкін, спеці¬ 
ально щоб з ним побачитися. Цей портрет в 
1865 році- попав до Коснарського, що служив 
тоді у Нижньому Новгороді в страховому това¬ 
ристві „Волга*, а потім перейшов до п. Льва 
Повенцкого, котрий і приніс цей портрет в дар 
Національному Музею. 

ТЕАТР. 
* Ювилей українського театру в Галичині. 

29 березіля нов стилю сповнилось 50 років з 
Дня засновання українського театру в Галичині. 
Ювилейну виставу трупа урядила 31 в Стрию в 
залі Народнього Дому і для цеї вистави обрала 
трагедію Пачовського „Сонце Руїни" (Дорошенка). 

* Гастролі Саксаганського. На великодніх 
святах О. Саксаганський гастролірує в свіжо-
набраній трупі, під орудою Барвінського, в Золо¬ 
тоноші, Лубнах та Прилуках. Скрізь по 4 виста¬ 
ви: „За двома зайцями", „Крути не перекручуй", 
.Суєта« та „Мартин Боруля". 

* Золотоноша. Тутешній ісправник не тіль¬ 
ки заборонив друкувати афіши про гастролі О. 
Ьаксаганського україн. мовою, але і слова цього 
злякався,, мов „жупела- і замінив його "скрізь 
власноручно „Малороссейским". 

* 28 Березоля трупа Українських артистів під 
орудою М. К. Садовського закінчила свої виста¬ 
ви в Умані. Всіх^вистав було 24. Пройшли такі 
П'єси: Наталка полтавка, Зачароване Коло (З 

рази), Молода кров, Натусь, Утоплена, Галька, 
Енеіда, Катерина, Запорожець за Дунаєм, Реви-
зор, Гетьман Дорошенко, По над Дніпром, Мар¬ 
тин Боруля. Безталанна, Мазепа, Дві семьї, Най¬ 
мичка, Зімовий вечір, На перші гулі (3 рази), 
По ревизії, Артист, Вечерниці, Колядки, Суєта 
і „славнозвістна" Чарівниця аж двічи. Пересіч¬ 
но кожна вистава дала коло 400 карб. 

Трупа користувалась великим поспіхом і 
лишила по собі дуже гарне вражіння. її виста¬ 
ви підбадьорили українське громадянство і пока¬ 
зали, що театр український стоїть на більш менш 
твердому грунті і культом його не є горілка і 
гопак, як це силкуються доказать „друзі милі". 

З 7 аж до 22 Квітня трупа гратиме в Вин¬ 
ниці на Поділлї. 

* Гастролі 0. Саксаганського. На пятому 
тижні посту О. Саксаганській їздив в Москву на 
одну гастроль. Уряджувало цю виставу, „Черно-
морці" т-во „Кобзарь". 

* Гастролі М. К. Заньковеі\ької. На вели-
кодних святах М. К. Заньковецька гастролірує в 
Черкасах. Мається відбутись 6 вистав: „Наймич¬ 
ка", „Дві семьї", „Лісова Квітка", „Безталанна", 
„Жидівка Вихристка" і „Лемерівна". 

*• Київська опера запросила на той рік д.д. 
Карлашова, Мікіша і Тіхалського. Перший, ві¬ 
домий в Київі артист, служив раніш в трупі Са¬ 
довського. Два останні були учні школи Лисенка. 

* До постанови Тараса Бульби. На той 
рік городський театр ставить оперу Лисенка „Та¬ 
рас Бульба". Партію Андрія уже доручено д. Мі-
кішу, а Тараса—д. Донцу. 

ТЕАТР В ГАЛИЧИНІ. 
50 літ тому назад, а власне 29 н. с. мар-

та 1ч64 року почав своє істнування Український 
театр в Галичині, який служив культурним вог¬ 
нищем громадського життя. Перша вистава була 
уряджена Ю. Лаврінським в м. Львові в „На-
родньому Домі". Перша частина складалась з 
прольогу й музики, на другу була виставлена 
драма „Маруся" з повісти Квітки-Основ'яненка. 
З цеї вистави і почалось життя театру. На пер¬ 
ших порах репертуар його складався з п'єс 
Квітки-Основ'яненка, Маруся, Щира любов, Сва¬ 
тання на ГончарІвцЦ/Шевченка: Назар Стодоля; 
Котляревського: Наталка Полтавка і Москаль 
Чарівник; Стороженка Гаркуша і т. і. п'вс ви¬ 
ключно українських. 



ВСЯКІ ЗВІСТКИ. 
* Вечір Шевченка в Софії. З нагоди століт¬ 

тя з дня народження Шевченка в Болгарській 
столиці Софії, в помешканню „Славянської Бесі¬ 
ди", був уряджений урочистий вечір старанням, 
головним робом, професора софійського універсі-
тету Шишманова і п. Лідиї Шишманової, урод¬ 
женої ДрагомановоТ. 

* Нова Укр. п'єса. О. К. Саксаганській на¬ 
писав водевіль з побуту українських актьорів. 
Водевіль цей називається „Шантрапа". 

* Концерти М. В. Лгісенка. Народня ауді-
14 Марта упорядкувала концерти з творів М. В. 
Лисенка. Концерт пройшов з повним художнім 
та матерьяльнім успіхом. З виконавців мали най¬ 
більший поспіх п.п. Вансовська, Лисенко, Удо¬ 
венко, Янса, Карлашов та Фурцецькій. 20-го Мар¬ 
та Т-во швидкої запомоги учням ставило концерт 
пам'яти Чайковського та Лисенка. На жаль, від¬ 
діл, присвячений Чайковському, пройшов дуже не 
повний. Багато N. не Еиконалось. А ті, які ви¬ 
конувались, були майже всі далекі від худож¬ 
нього. Лисенку пощастило більше. В цьому від¬ 
ділі брали участь: Барвінська, Янса, Шугай, До-
нец, Цимбал та хор комерс. студентів. Всіх вико¬ 
навців публіка щиро вітала. Концерт відбувся в 
новій залі Техничної школи. На жаль, цей кон¬ 
церт матерьяльного поспіху не мав. 

* Заборона продавати Коозарь. Не дивлю-
чись на те, що з Кобзаря знято конфискату, жи-
томірська адміністрація взяла підсписку з книга¬ 
рень, якою їм заборонено продавати „Кобзарь". 

* Вечір пам-яти Шевчекка. Роменській (на 
Полтавщині) російсько-український музично-дра¬ 
матичний гурток впорядив 23-го Марта вечір, 
присвячений пам'яти Т. Г. Шевченка. 

* Школа імені Лгісенка. 25-го Марта в клу¬ 

бі „Родина" відбувся дуже цікавий з боку змі-
ста і з боку виконання концерт камерної музики. 

В концерті приймали участь п.п. Вансов¬ 
ська, Вольська, Негель, Константі нова, Мордо-
новська, Будкевич, Колачевській та Карлашов. 
Концерт улаштувала школа імені М. Лисенко. 

* Концерт студ. хору. 24 та 26. Марта від¬ 
булися два концерти хора студентів Київ. Уні-
вер. св. Володимира, під орудою О. Кошиця при 
участи д.д. Біляєвої-Тарасевич, Спасовської, Удо¬ 
венко, Воробйова й Суховольського. Другий од-
діл програми—виключно з української музики. 

* Доззіл лекції. І. Стешенку дозволили про¬ 
читати лекцію про Коцюбинського в Лубнах. 

* Приїзд Шортіно. 12-го Квітня приїздить 
в Київ скульптор, Шортіно, для поради з комі¬ 
сією про зміни в пам'ятнику Шевченка. 

* Вл. Юст. Лозинський. 25-го березеля, піс¬ 
ля операції, умер у Відні В. Ю. Лозинський, 
щіра і свідома українська людина. В історії на¬ 
шого громадського життя і мистецтва його ймен¬ 
ня буде завжди памятне, як імя видавця журна¬ 
лу „Шершня", цього першого органа укаїнської 
юморістіки і карікатури. Журнал відноситься до 
наших весняних часів—1906 року і спинився, 
далеко не дотягнувши року. 

Яко людина, В. Ю. Лозинський лишить у 
всіх, що його знали, саме тепле вражіння своєю 
ласкавостю і мягкостю, а*, також готовностю піти 
на зустріч людім і широким демократизмом. 

* Кременчуг. На березі Дніпра викопано кіль¬ 
канадцять гармат, часів Полтавської баталії. 

* Заява укр. художників. В 67 №.Ради на¬ 
друковано заяву 12 українських художників в 
якій докладно доводиться, чому проект памятника 
Шевченко Шортіно не відповідає.вимогам справ¬ 
жнього мистецтва. 



Моди і „загальне божевілля". 
Відомий художник Бакст подає свій по¬ 

гляд на біжучу моду і її тенденції. 
„Дамськи моди,—каже він, або мистец¬ 

тво убрання, не є щось винадк°ве, а навпа¬ 
ки, як і кожне мистецтво, строго логічне в 
своім послідовнім розвитку. Моду не утво¬ 
рюють окремі особи,—її утворює епоха". 

Не всі поділяють його погляд. 
Багато цікавих фактів з історії моди і 

того, як завжди корилося жіноцтво усім її 
знущанням, ми знаходимо у книжці Єльця 
під заголовком: „Загальне божевілля". 

„Мода невблаганна, як військова дісціп-
ліна, і жінка, дарма, що ніколи не давала 
присяги, не сміє ні в чім одступитись од неї. 
Коли мода надівала їй на шию брязкітки і 
іпила сукні з довгими одкидними рукавами, 
що волочилися по долу, вона не сперечала¬ 
ся- брязкала дзвониками'і замітала діл ру¬ 
кавами. Коли почали носить зачіску з дроту 
і конського волосу, а також з чужого обріза¬ 
ного вона надівала усе те на голову, не див¬ 
лячись, що волосся могло бути з мертвяка, 
або хворого. Коли звелено було носить на 
голові величезні тази, убрані стьожками і пір-
тшмй дами, не вагаючись, наділи їх на свої 
голов'и і заздрісно оглядали одна одну на 
ѵлиці. 

Тільки через те, що хтось, невідомо хто, 
звелів жінці звязать собі ноги, вона ходи¬ 
ла сповита, не маючи вільного руху. 

Колись привязували ззаду турнюр, а те¬ 
пер У Парижі носять подушку на животі. 

Після французької революції дами на¬ 
діли грецькі туніки, потім стали все більше 

роздягатися, покриваючи себе тільки легким 
газом, поки не лишилися майже голими, об¬ 
мотуючи саму голову величезними кашемі-
ровськими шалями (стіль етріге). 

У ЗО-х роках краму на сукнях побіль¬ 
шилось, стали нашивать фальбанки, поки 
дійшло до криноліну. Жінка зробилась та¬ 
кою напуженою, що ледве влазила в екіпаж. 
Мода не давала наблизитись до дами. Ска¬ 
зати їй пошепки якесь інтімне слово стало 
неможливо. Вона загорожена була залізним 
тином. 

Тепер, навпаки, дама уявляє з себе пе¬ 
рекинутий трехкутник з самим тільки натя¬ 
ком на спідницю. 

Яке буде убрання майбутнього,—сказа¬ 
ти трудно. Можливо, що по тіпу не буде ве¬ 
ликої ріжниці між чоловічим і жіночим уб¬ 
ранням. 

Бакст завів у Парижі дамські шарова¬ 
ри. Два роки назад цю моду зустріли воро¬ 
жо, як небажану, навіть ганебну. »А тепер,— 
радіє Бакст,—спідниці все більше розрізу¬ 
ються і підбераються внизу між ногами і, на¬ 
решті, ми таки дійдемо до шаровар, бо вони, як 
найбільше, одповідають вимогам нашого часу. 

Несвідомо для себе Україна теж бере 
участь у світових модах. Кілька років назад 
(1911 р.) ми бачили повну імітацію україн¬ 
ських плахт і сорочок у дамському убранні, 
а тако-ж справжні очіпки на голові. У Ніцці 
трімається великий інтерес до українеьких 
гаптувань, а у вітринах магазінів виставлено 
цілі українські убрання, досить стільно ви¬ 
конані. В. В 
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