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Весняні чари, 
і. 

Хвилі ароматів 
Лісових квіток, 
Проміні агатів 
Лагідних зірок,— 
Шмарагдові коси 
Чепурних берез, 
Свіоісі, срібні роси, 
Тихий рай небес, 
Пісня солов'ьова 
У старім гаю... 
Ніченька маііова 
В рідному краю!.. 

II. 

Любі, чулі очі, 
Глибші від криниць, 
Темнії, .мов ночі, 
Повні таємниць,— 
Ніжнії визнання, 
Пестощі палкі,— 
Першого кохання 
Першії квітки... 
Тихая розмова 
У старім гаю. 
Ніченька маііова 
В рідному краю!.. 

Олесь Жихаренко. 



Червоні зорі. 
Фрагменти молодих спогадів. 

Давно-давно було... 
В ті роки... коли гуде Зелений Шум... 
Коли над сірою млою буднів спалахують 

чарівні фейерверки молодого сміху... і чер¬ 
воні зорі весело падають на білий, холодний 
сніг... 

Далекі-далекі роки... 

Був студентом... був убогим... і був по¬ 
етом... 

Сидів за хистким, покарбованим столи¬ 
ком, в маленькій, задушливій кімнаті на шо¬ 
стому поверсі і писав... 

Над-вечір розчиняв своє одиноке вікно 
і замріяно дивився на далекі верховіття з 
пожовклим листям. Не чув гуркоту колес, 
ні гомону людей, що сновигали внизу; не по¬ 
мічав величезних будинків, розкиданих перед 
очима: все відчування було захоплене тими 
далекими, змарнілими верховіттями, що за¬ 
стигли над містом на тлі ясного вечірнього 
неба. 

... То—клени. 
Так, клени з широким, пальчастим ли¬ 

стям. 
Тепер те листя пожовкло і на ньому 

можно бачити червоні краплинки: ніби остан¬ 
ні, кріваві сльози застигли на лиці мертвого... 

А земля під кленами тепер густо вкри¬ 
та опалим листям... 

Любо йти по барвистому, напів- зотліло¬ 
му листу: воно так м'яко шамотить під но¬ 
гами і терпко душить землею... 

Іти й бачить, як падає зів'яле листя. 
Тихо шелестить і падає, безперестанно падає... 

Підійти до ставу. 
Над холодною поверхнею води сумують 

лози. Нахилиться поруч з ними і дивитись 
на замріяні «ілуети, що відбиваються в про¬ 
зорій глибині. Вони живуть якимсь окремим 
життям і полохливо здрігаються од пестливих 
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лотілося в такі години бути там, де бі¬ 
ліють хати і синіє, рідне небо... на далекій 
Україні... в стародавньому предківському па¬ 
лаці, що тихо сумує серед густого, здичало-
го парку... 

Безмірно любив ту вбогу спадщину, 
оповиту чарівним сяйвом історичних подій і 
дитячих фантазій... 

Хотілося пройти по темним липовим 
алеям, де зітхають тіні предків і блукають 
сумні примари... 

Повільними, несвідомими кроками відда¬ 
лявся од вікна і ходив по кімнаті. Довгі ря¬ 
ди старих лип і високих, струнких тополів 
вставали в уяві. Вчувався задумливий ше¬ 
лест листя. Марились полохливі шуми зля¬ 
каних птахів... 

Як любо там... як любо... 
Згадувались липневі ночі. Казкові, тихо-

зоряні ночі, коли парк нерухомий, ніби за¬ 
ворожений, а з ставу, порослого осокою та 
очеретом, виходять на беріг русалки... Так, 
русалки. Там вони ще живі і в наш вік 
електрики та контокорренту. Там в синій 
присмерк лісовик ще лякає забарних хлоп ят, 
або дівчину, що несміливо йде на жагучий 
виклик коханого. Там віриться в дивні ле-
ґенди... в чудові сни тихого-тихого, старо¬ 
давнього парку... 

І ходив замріяний з кутка в куток: тр 
кроки вперед, три кроки назад... 

Або забивався в куток і напружено слу¬ 
хав, як за стіною, в другій кватирі, хтось 
грав на роялі. 

Ах, потім ніколи, ні на одному концер¬ 
ті, не чув такої щирої мелянхолійної музики... 
Бо не вмів відчувати так, як тоді— 

То був вальс... . ... 
І завжди хтось грав його в надвечірній 

час, коли в кімнату нечутно входять і стають 
в кутках перші, полохливі тіні ночі. 

Починався він тихим, завміраючим акор¬ 
дом: немов дві блідих руки стомлено пада¬ 
ли на клавіші і застигали в безпорадному 
ваганні... 

За першим акордом лунали другі: тос¬ 
кні, наболілі. Але далі молода кров віджив¬ 
ляла надію і чулися змахи білих, дужих 
крил. О, молодий, веселий льот до невідомих 
берегів! О, червоні зорі над сніжними доли¬ 
нами!.. Але в самому зеніті буйного льоту 



вставало з темних, неосяжних глибин злові-
стне, непереможне „memento mori" і крила 
безсило згорталися... І знов—нудьга, і недо¬ 
мовність, і пекуча туга за недосяжними свя¬ 
тинями... 

А кінчався той вальс тихими, затрима¬ 
ними акордами, в котрих чулося змучене, мо¬ 
литовне примирення з Неминучим: згуки па¬ 
дали, як сльози... Як сльози падають з напів¬ 
закритих очей на бліде, знеможене лице... 

Боляче було слухати той фінал: скор¬ 
ботне закінчення всіх шукань, безсила поко¬ 
ра перед неосяжним Ніщо... О, це було не¬ 
стерпуче і знов примушувало обурено ходи¬ 
ти: три кроки вперед, три кроки назад. 

...Хто може довести, що я не є вільною 
творчою одиницею? Що всі мої бажання і до¬ 
сягання—лише пісчинки в вихорі темних 
сил Неминучого? Хто сміє запевняти мене в 
Цьому, коли я абсолютно вільний в своєму 
„так" і „ні"? Коли я ні на один момент не 
можу розлучитися з почуттям ції волі?! Ні, я 
зовсім не хочу знать законів того „Немину¬ 
чого"! Я орґанично не спроможен уявити 
своє буття, як дорогу до смерти, де кожен 
крок призначається грою сліпих стіхій. Це 
просто—дурниці! Життя мусить бути вільним 
і прекрасним творчим процесом!.. 

І тільки після такої постанови спинявся 
серед кімнати. 

За стіною одлітали останні акорди при¬ 
смеркового вальсу: чиїсь стомлені руки тихо 
падали на клавіші, і голова покірливо схи¬ 
лялася перед лицем Непереможного. Ставало 
тихо-тихо. Вечірні тіні виростали, міцнішали. 

Підходив до вікна... Сходили перші, со¬ 
ромливі зорі... 

Ах, той вальс... 

Приходили нерозлучні приятелі: Матвій 
і Левко. 

Безцеремонно простягалися на ліжку і, 
обнявши один другого за шию, співали на 
пів-голоса: 

Зелений дубочок на яр похилився, 
Молодий козаче, чого зажурився? ' 

Або імітували лірників: 

Мимо Царства прохожу, 
Гірко плачу і тужу. 

Згодом Матвій переривав спів і починав 
яку-иебудь романтичну розмову, звичайно, 
перевиту добродушним гумором: 

— Не в свій час народилися ми, Левко. 
— А що? 
— А те, що бути-б нам чумаками, а не 

страстотерпцями юридичного факультету. Що 
це за життє: statutum personale... statutum 
reale... кат зна що! 

— Ой, горе, горе нам,—приспівував Лев¬ 
ко.—Особливо без тютюну. 

— Нічого, друже мій: нікотін прино¬ 
сить шкоду!—Повчаюче піднімав палець Мат¬ 
вій.—Я навіть думаю написати на цю тему 
душеспасительні вірші, щоби виконать свій 
обов'язок перед много-міліионним українсь¬ 
ким" народом. 

— І грошей катма,—журився Левко. 
— Ну, гроші, що... Без них навіть пое¬ 

тичніше якось: кожного дня хвилює тебе ве¬ 
лика нерозгадана таїна: де-б на-дурняк по¬ 
обідати? Або де знайти заробіток? І несуть 
тебе білі крила з одного краю міста до 
другого... 

І всі троє сміялися, святкуючи перемо¬ 
гу молодости над холодом життя... 

Любив... як люблять тільки на провесні 
життя... 

Побачив в Національному Музею і з 
першого погляду закохався. 

Безумно, безнадійно, безсонно... 
Цілі ночі пролежував з одкритими очи¬ 

ма, перебіраючи в пам'яті найтонші нюанси 
тії єдиної зустрічі. 

... Була в чорному, шовковому убранні 
з білим ажурним коміром, що оточував їй 
голову, ніби ореолом чистоти... 

Сиділа перед картинами нерухома, як 
статуя, утопивши очі в морях своєї дущі 
Нічого не бачила навколо, не чула вульгарі 
них дотепів гулящої юрби: вся була захоп¬ 
лена спогляданням якогось величезного, скоп 
ботного світу. І яким прекрасним був тоді 
профіль її! І очі—великі, застиглі в екстазі 
туги!.. 

Проходила серед показної, пустомовної 
юрби самотна, одділена, замкнена в своєму 
світі. І на блідому, матовому лиці Ї Ї лежала 
та сама печать сумного замислення... 

А як забилося серце, коли вперше стрі-



нувся з її поглядом! Дивився на неї, як дитя 
дивиться на образ Мадонни, і вона зрозуміла 
це і якось незвичайно тихо і сумно пройшла 
мимо... 

0, щастя... О, муки... 

З того часу кожен день ходив у Націо¬ 
нальний Музей. 

З одною думкою: 
— Може ще раз побачу. 
1, нарешті, побачив. 
Була в тому самому чорному убранні і 

так само самотна, оповита серпанком сумної 
задуми. 

Як тінь, ходе за нею... 
А прийшовши до-дому, до самого ранку 

мріяв і писав, з посвятою Невідомій: 
О, я не знаю, панно, хто ви, 
З яких світів сюди прийшли, 
Які дари, які віднови 
Ви в грішний світ наш принесли. 

Але коли йдете ви мимо 
І зор ваш тоне в далині, 
Мені здається: херувима 
Я бачу в дивному пів-сні. 

Омани силою святою 
Я здійсню мій чудовий соп! 
Натхненний вашою красою, 
Я храм в душі моїй построю 
І серед храму—пишний трон. 

На троні тім нерукотворнім 
Поставлю вашу світлу тінь, 
І буду в храмі ілюзорнім 
Молитись мрії чудотворній 
Серед святих, безмовних стін. 

Даремне кличу і молюся: 
Псалом мій продзвенить в пустині... 
І я привіту не діждуся 
©Д1 Невідомої богині. 

стар і ї '™ 6 1 "* у з к е 8 а к о н ж и т т я : невідоме 
аь відомим, недоступне—доступним, казко¬ 

ве—буденним. 
• / І о з н а й о м и в с я . і загадкова дівчина в оре¬ 

олі Мадонни зійшла з недосяжного пьєдеста-
лю і стала щирою, меланхолійною панною 
Іною. 

Дні першого знайомства... 
Прийшовши з побачення, сідав в своє 

одиноке, полиняле крісло і, простягти на 
весь зріст ноги, по-малу мішав холодний 
чай. 

Од вікна дуло холодом, а коли вітер 
дуже сердився, то синя лямпа на столі бли¬ 
мала своїм "маленьким огником. 

Обгортав ноги стареньким пледом і по¬ 
чував себе незвичайно затишно. І думки бу¬ 
ли такі лагідні, просвітлені і йшли одна за 
другою тихими, легкими кроками, як прочаие 
йдуть до утрені в досвітних сутінках... 

Далеко лунає скликаючий дзвін... 
— Ми чуємо клич твій, Господи... 
От ясніють вже обриси храму. Доносять¬ 

ся хвальні співи... 
— Тобі, Господи, несемо славословія 

наші... 
От і паперть. З напів-одчинених дверей 

вириваються клубки кадильного дим У- За 
стінами пливуть урочисті псалми... 

— Господи, Господи...— і прочане по¬ 
божно стають на коліна на сходах храму в 
радісному сподіванні великого чуда... 

І чудо мусило статися... 

Чекав Іну, щоби йти на вечір УкРа н" 
ської колонії. 

Ще раз оглядів себе в дзеркалі: пола¬ 
годив кучері, зняв порошинку з рукава, о-
тім довго розглядав своє лице: в ДеИ * •£ 
воно було зовсім матовим; темне, хви ^ 
волосся гарно одтіняло чоло; а леген 
тремінь, що часом пробігав в кутках уст» в 

являв високий нервовий підйом... 
Поквапним рухом витягав годинника: 
— Сім... зараз буде... 
Знервований ходив з кутка в куток. 
— Дванадцять на восьму... чом же немає 
І знов ходив. 
— Двадцять на восьму.,. не вже не бу¬ 

де?..—і болючі догади линулися льодовим 
потоком. 

Але в цей момент залунав дзвінок: 
— Прийшла! 
І вже на порозі, в першому зустрічно¬ 

му погляді, все було сказано. І ніби вжах¬ 
нувшись тії чарівної безодні, що раптово 
роскрилаея перед молодими очима, стали 
бучно говорити, жартувати... 



Але настала павза... та неповторна без¬ 
мовність, коли прекрасна нагота закоханих 
душ виступає в своїй полохливій, невловимій 
красі. 

Було дивно... було чудово... 
Потрібен був ще один крок, ще одно 

пів-слово, аби розірвати тремтячу, павутинну 
перегороду між закоханими істотами і од¬ 
крить райдужну дорогу до Царства Двоєд-
ности. Але були абсолютно безмовними, без-
рухими... 

Так пройшло дві-три болізно-прекрасних 
хвилини. Далі не стало снаги лишатися в 
рівновазі на тій напруженій до останьої мі¬ 
ри струні. 

— Час іти... вже, мабуть, вісім...—рап¬ 
тово піднялася вона і попростувала в перед¬ 
покій. 

— Так... мусив згодитись і, як Адам, 
вигнаний з Раю, пішов за нею. 

Повагом і мовчки зодягайся. 
— Треба погасити лямпу. 
В пальто і в картузі підійшов до стола 

і задув огонь. Кімната раптом перетворилася: 
в вікні, на тлі зоряно-морозного неба, висту¬ 
пили чорні обриси будинків міста; всі кутки 
сповнила глибока, таємнича тиша... Урочи¬ 
стість храма марилась в тпхій темноті, й Іна, 
що стояла в освітленій рямі дверей, здава¬ 
лася променистою Мадонною, молитовним 
привидом праведника серед глибокої тиші 
храму... Мов крізь сон, простіг до неї руки: 

— Іна... 
1 в напруженій тиші проплив перший... 

довгий... ніжно-безтямний поцілунок... 
Чудо сталося... 

Променистою дорогою бігли дні, а ночі 
розливалися океаном зоряної тиші, і в тому 
океані ґармонійно тонув острів нашої любови. 

Але минула зіма, а з новою весною 
прийшла... і нова любов... 

В останній раз бачився з Ііюю на по¬ 
чатку мая. 

Був теплий, лагідний присмерк. 
Війшла і, не роздягаючись, сіла в крісло. 
Обом було тяжко. Слів не знаходили. 
— Як тут душно...—промовила, на ре¬ 

шті... 
Мовчки одчинив вікно і дивився, як по¬ 

гасало, темніло небо. В далині заграв садо¬ 

вий оркестр. Грубі трубні акорди доносились 
одухотвореними, обвіяними синього теплотою 
весняного вечора. 

— Тобі тоскно зо мною? 
Що міг одмовити їй? 
— Зараз піду... • 
Губи їй тремтіли, лице було смертельно 

бліде. Видно було, що напружувала останні 
сили, аби не розридатися. 

— Завтра мене не буде тут... зайшла 
попрощаться... може, більш не побачимось... 
це—гидко, але не могла не прийти... пробачь... 

Встала і простягла руку. 
— І ти... прости...—взяв тремтячу руку 

і, нахилившись, поцілував. 
Тоді не витримала і,.впавши на крісло, 

конвульсівно розридалася... 
— Іна... Іна... не треба...—благав на ко¬ 

лінах, до краю збентежений і зворушений. 
— Ні, ні... ні єдиного докора нема в 

моїй душі... лише любов... сама любов... як^ 
предсмертні зойки, виривалися слова з пото¬ 
ку ридання. 

— Прощай... прощай... 
І, похитуючись, вийшла з кімнати. 
Хотів затримати, але спинився на пер¬ 

шому кроці і довго стояв, як одубілий. По¬ 
тім підійшов до вікна. Уже зійшла вечірняя 
зоря... Десь далеко грав оркестр... 

На лутку покотилися сльози... 

Давно вже дивилася в вікно ніч... За¬ 
мовкла садова музика. 

Сидів в неосвітленій кімнаті... нерухо¬ 
мий, пригноблений... мов до тачки, прикова¬ 
ний до нестерпимо болючої картини... 



... Густа, важка темнота лягла в кімнаті. 
І примари великої зоряної тиші припа¬ 

ли лицями до стін і застигли в скорботному 
пориві... 

В одному кутку ледве помітна постать 
дівчини. Вона сидить на софі. Одна рука її 
білів на чорній сукні, друга—безсило звисла 
до підлоги. Голова одкинута назад. На блі¬ 
дому, страдницькому лиці—закриті очі... 

Не будіть її: вона не сонна. 
Не плачьте над нею: вона не мертва. 
Схиліте голови й мовчить, мовчіть: її 

розлюблено... 
Ні: в той час вона була вже мертвою... 

їхав до-дому... 
Лежав з заплющеними очима. 
Стукотіли колеса вагонів, розмовляли 

пасажири, проходили з викликами кондук¬ 
тори... 

Потяг становився. Люди сновигали, ла¬ 
ялись. Пробігали крикливі ґазетчики. Зніма¬ 
лися над метушнею свистки... і знову той 
самий ритмичний гуркіт, і розмови, і кон¬ 
дуктори... 

Иноді підводився і страдницькими очи¬ 
ма дивився перед собою. І бачив стільки жа¬ 
ху в цьому буденному отупінню людей, що 
хотілося голову розбить об стіну! 

Знов заплющував очі, і голова важко 
падала на подушку... 

І знову, внову ставала перед очима кош¬ 
марна картина: труна... мертве лице Іни... 
оезумві зойки матері., сива тремтяча голова 
y n S « І Т°Й 8аПах к а д и л а- і »со святими 
ттгч^Г" К о п ш а Р - кошмар...—здрігувався і до 
«рови куоав губи. 
в* ДУшГ°8°К С В е р д л И л а невідступна, жахли-

-* вбивець... убивець... 

в с в А е ^ н ? ^ и й паРк Уже вирядився 
сонця шш В я с к Р а в и х проміннях 
підніжний кш^Т; ^ Ä черемхи. Зелений 
тами хвіялок М в Г баРВИСТ0 вишитий квь-
щедро розсипалиTSS ^ ^ ОотяЛ 

кадних ШееньІ НИХ морях перли кас" 
Блідим, змученим мандрівником прохо¬ 

див на цьому святі природи. З далекою, блу-

каючою усмішкою підходив до старих топо-
лів, приторкався рукою до листя: 

— Милі... 
Нахилявся над ставом і довго-довго ди¬ 

вився на одбитий в глибині води небосхил. 
Ішов далі. Спинявся. Прислухався до 

перекличьок пташок, до світлого, зеленого 
шуму, що бренів серед чистого, запашного 
повітря. 

І бачив себе таким самоти им і чужим 
на цьому святі сили, радости і краси. І хо¬ 
тілося плакати гірко і молитися: 

— Ти, що живеш в цій красі і радості, 
не одкидай мене! Дай і мені бути з Тобою і 
в Тобі! Бо я не більш злочинний, ніж ці 
птахи і квіти: бо й серед них радість одних— 
смерть для других. Навіщо ж я мучуся, ко¬ 
ли вони радіють дневі Твоєму? Навіщо? На¬ 
віщо?.. 

Але ті, що тішились на пишному святі 
весни, не чули тоскних зойків блідого ман¬ 
дрівника... 

І з стогоном упав на траву і ридав... 
ридав... 

І якою чудною і нікчемною мусила зда¬ 
ватися ця довга постать людини, що простя¬ 
глася лицем до землі, здрігалася і зхлипу-
вала серед яскравих фарб і співів весняного 
дня!.. 

Приступ одчаю пройшов, але піднятися 
не було снаги. Лише перевернувся горілиць, 
закинув руки за голову і притихнув, обваж¬ 
нів, ніби землею убрався. 

Вгорі тихо шуміли тополі, липи. В про¬ 
світках дерев синіло полудневе небо. На лиці 
грали соняшні узори листя, що ледве-ледве 
коливалося од легенького вітру— 

Пригадав, як колись сиділа тут ненька. 
Клав їй на коліна голову і довго-довго слу¬ 
хав П оповідання про славетних дідів та пра¬ 
дідів, що жили в цьому самому парку... 

Були страшні події... Один тут повісив¬ 
ся. Був одинокий, тихо дожив до глибокого 
віку і повісився. І ніхто не міг дізнатися: 
чого? Може не стерпів тиші самотности... 

Другий утопив жінку в ставу. Дуже 
кохав її. Спостеріг на потайному милуван¬ 
ню. Коханець втік, а сердешна жінка дарем¬ 
не вимолювала прощення: невміють прощати 
зраджені в иайсвятішому. Кажуть, вона стала 
русалкою і в місячні ночі виходить на бе-



ріг і блукає коло старого палацу. Де-хто ба¬ 
чив її... 

А в старовину, за часів гайдамацького 
повстання, тут була вирізана сем'я польского 
магната: діти, жінки, діди—всі були перері¬ 
зані озвірілою од сваволі юрбою... 

І минули всі ті страхіття, забули про 
них... І ненька вмерла... А небо от синіє... 
тополі шумлять... Навіщо ж мучиться? Адже 
все наше добро і зло таке випадкове, таке 
рівноважне в безкраїм ретязі Незбагненого і 
Неминучого... 

Пригадався вираз Соломонового Вкклі-
зіасту: 

Vanitas vanitatum et omnia vanitas... 
І пройшли ці слова в спустошеній ду¬ 

ші, як піліґріми проходять серед мертвої пу¬ 
стелі. Безплідні, сипучі піски кругом, і тяг¬ 
нуться серед них скорботними рядами люди. 
До далекого Храму Щастя стремляться вони. 
Але всі дороги їм—в пустелі пекучій... І 
йдуть вони, проходять... а пустеля все така 
ж сама: безмежна і мертва... 

Довго лежав, слухаючи тишу старого 
парку, і не помітив, як заснув глибоким-гли-
боким сном... 

Коли прокинувся, уже лягали вечірні 
тіні і віяло прохладою. 

Ішов до свого палацу і здавалося, що 
там, позаду, лишилися всі сльози душі і, 
разом з ними, все молоде, все свіже, що бу¬ 
яло в ній... 

І було на душі спокійно, лагідно і сум¬ 
но, невимовно сумно... 

Давно було... 
В ті роки... коли вся дорога життя—по¬ 

переду. 
Коли скарбниця душі така багата по¬ 

лум'ям... 
І червоні зорі щедро падали на білий 

сніг... 
Падали... і танули... танули... 

Я. Мамонтов. 



Микола Ґе. 
(Спогади в 20 роковини з дня смерти). 

Бувають люде, що лишають по собі до¬ 
рогі спогади тільки тім, що вони утворили в 
межах свого фаху. Бувають знову иньші, у 
яких саме життя повне дрібних, але яскра¬ 
вих рисочок, що надають йому особливий 
кольоритний інтерес. До числа цих людей 
належав і Микола Миколаевич Ґе. 

Познайомився я з ним в остатні роки 
його життя, в рисовальній школі Миколи 
Івановича Мурашка, що містилася у верх¬ 
ньому поверсі того будинку, де тепер у дво¬ 
рі має помешкання Київське Громадське 
Зібрання. Під час своїх наїздів до Київа, 
найчастійше зі свого борзенського хутора, 
недалеко від станції Писки, Микола Мико¬ 
лаевич завжди заглядав до школи, то поди¬ 
витися на праці, то побалакати з молодіжжю, 
то поділитися своїми спогадами і досвідом 
при допомозі імпровізованих викладів. 

Ге щиро любив молодіж, і сам дорожив 
ії любовию, здається, тому, що сам був не¬ 
звичайно молодим душею, не зважаючи на 
свої шістьдесят з лишком років. Відповідно 
його станові відомого художника-академика, 
йому, розуміється, личило пити чай у дирек¬ 
тора школи. 
йпГ" д я т ь '— шуткував він до нас, коли 
ки ут е ^ Р 0 Ш у В а л и ТУ«И Д° чаю-але... я та-

ЯВРПІ ^ЙСНОі н е уходило і пів години як 
S J0 .^великої хати „репетиторів", в 
™ £ ГІт ^ » и С. П Яремич-нині 

шовшии з ниви мистецтва Щ_Кий і куда 
постійним гостем після класових годин ри¬ 

сування був і я, відчинялись, і показувалося 
живе обличчя Ґе. 

— Можна? 
— Що за питання? Розуміється... Так ми¬ 

ло... нісся у відповідь радісний привіт. І 
тут починалися розмови, розмови і змагання 
головним робом навколо найбільше пеку¬ 
чих тоді для всіх нас тем — Толстого і ми¬ 
стецтва. Тут часами і виявлялася „моло¬ 
дість" нашого геть уже посивівшого бесідни¬ 
ка: все життя присвятивши мистецтву, ціли¬ 
ми днями працюючи над своїм остатнім Роз¬ 
няттям Микола Миколаевич раптом починав 
немилосердно відкидати мистецтво, маляр¬ 
ство, переконуючи нас робити чоботи, скром¬ 
но і не без щирого самозадоволення розпові¬ 
дав що тому чи иньшому мужикові спорудив 
піч або полагодив димаря. І це зовсім не за¬ 
важало йому чверть години пізнійше з па¬ 
лаючими обуренням очима проти надходячої 
тоді хвилі символізму кричати: 

— Я реаліст, в домовині буду лежати і 
правити своє—я реаліст! 

Иноді розмови і змагання переносилися 
до помешкання когось з учнів школи, куди 
Микола Миколаєвич кликав гуртом всіх, ко¬ 
му тільки була охота. Иноді гість тільки тут 
знайомився з трохи здивованим господарем і 
сам Микола Миколаєвич не завжди твердо 
знав з кім він власне має діло і чи балакати 
йому про мистецтво чи про євангеліє. Про 

• те часто, дуже часто, обидві ці теми зливали¬ 
ся в одну. 

Памятаю, одного разу зайшла розмова 
про малювання ще не скінченого тоді Воло-



Лимарського собору і Микола Миколаевич 
досить суворо забалакав про де-кого з ху¬ 
дожників, як що не помиляюсь' Свідомського 
і Васнецова. . . : 

— Не вірують, а образи пишуть. Розпяття 
пишуть, а небійсь, сами б так на розпяття 
НЄ ПІЙШЛИгб! 

— А ви-ж, теж Розпяття пишете,—мимо¬ 
вільно зірвалося з моїх уст.—А ви пійшли-б? 

— Шйшов-би! — швидко обернувся він до 
мене. — Обовязково пійшов-би. Може бути в 
останню минуту злякався-б, зрадив-би, зпа-
скудив-би, але... це вже потім, а зразу пій¬ 
шов-би! 

Особливо засіла у памяти подорож до 
Плісок, щоб подивитися Розпяття, про яке 
Микола Миколаевич давно вже оповідав як 
про свій твір, що давав йому особливо бага¬ 
то болісної, напруженої праці. 

Вокзал. Клопоти, свистки, заколот. На 
перроні кілько учнів художників. Один мо¬ 
лоденький, котрого Микола Миколаевич на¬ 
зивав маркізом, підходить прощатися. 

— Як? А ви не їдете? 
— Ні, не можу. 

Ми пошепки поясняємо Ґе, що й пої-
хав-би, та грошей немає. 

— Так що-ж ви мовчите? Ех, ви!:. 
Через дві "хвилини, сияючи від щастя, 

маркіз теж забірається в пересяклий не ду¬ 
же лехким духом вагон третьої кляси почто-
во-особового потягу. 

Ніч досить зимна. Падає не то сніг, не 
то дощ. Спати не варто—не так уже й дале¬ 
ко. Під час дороги все ті-ж розмови, не при¬ 
гадаю вже про що саме. Приїхали. Маленька 
станція. Над землею ще повновладно панує 
глупа, беззоряна зімова ніч. Але снігу майже 
немае—їдемо возом; зимно, тулимось оден до 
одного. Микола Миколаевич весь майже в'ї¬ 
хав в свій старенькій, підбитий чорним смуш¬ 
ком кожушок. 

На щастя до хутора не далеко і швидко 
з чорної мли висовується ще чорнійшим об¬ 
рисом довгий присадкуватий будинок, над 
яким, наче з драматичного розпукою, витяг¬ 
нуло до неба оголене коряве гилля, немов 
чорні руки, якесь старе, дуже старе дерево. 
Недовга метушня коло дверей. Чиркають* 
сірники. Входимо. Входимо з затриманим 
тремтінням, наче в святе місце. 

Боже, яке дивпе помешкання. Не то 
крамниця старожечнпка,не.то хазяїни зібра¬ 
лися від'їздити, не .тоСтільки що приїхали, 
та ще не розташкувалися. Почувається від¬ 
сутність дбайливої жиночої руки. Зі стелі і 
по кутках вісить химерними везерунками па-
утиння—праця „любих паучиско", як лагід¬ 
но називав ціх вічних • ткачів Микола Мико¬ 
лаевич; по стінах етюди, портрети, пилки, 
мотузки, картони, рисунки, одним словом, 
усяка усячина; а поверх того, химерно ви-
кривляючися, скачуть наші великі чорні ті-
ни. Тхне пусткою, та й не можна сказати, щоб 
дуже було тепло. 

Входимо до меньшого покою. Стіл. Ве¬ 
лика старосвіцька канапа, а на ній ціла гора 
якихсь перин. Коли раптом, на дивовижу 
нам, перини починають рухатися і з під 
них, наче факір з браминоГ труни, вилазить 
сухорлява розпатлана і не одягнена постать 
заїхавшого до Ґе—С. П. Яремича. 

Після кількох хвилин привітань і роз¬ 
питувань він уже клопочеться біля карасин-
ки, варить якійсь веґетеріянській кулешик, 
який нам всім здається дуже смашним. 

Тим часом у вікна починає зазирати сі¬ 
ренький зімовий ранок і нам вже не тер¬ 
питься побачити картину, про яку так бага¬ 
то начувалися. Та ось бажана хвилина на¬ 
ступила, нас впущено до самої святині— у 
майстерню. 

— Ходіть от сюди, — показує нам рукою 
Микола Миколаєвич. — Ось так. А тепер ди¬ 
віться. 

Ми обертаємося і застигаємо у розгля¬ 
дуванню. Розпяття Ґе надто відоме в зним-
ках, щоб його описувати. 

— Ну, що?—перебиває нашу напружену 
мовчанку голос Миколи Миколаєвича. 

— Сумно, хотілось-би мені відповісти сло¬ 
вами одної сільської дівчини, що побачила 
Розпяття, але я мовчу. 

— Що-ж, крітикуйте. 
— Яка тут крітика... протестуємо ми. Яй¬ 

ця курку не вчитимуть... 
— Та хто-ж вам каже, що я вас непремін-

но послухаюсь? А все таки у вас вражіння 
свіжійше. Кажіть просто... 

Набіраюся відваги: 
— Фон, мені здається, за тяжкий, — кажу 

я,—хотілось-би глибше, легше. 



Ґе кілько хвилин мовчить, уперто ди¬ 
виться на полотно. Потім швидко підходить 
до покладеної на кріслі палітри, видавлює на 
неї laque rose і малесенькою, тоненькою щі¬ 
точкою починав хутко, хутко лессувати біля 
голови Христа і прибитої до хреста дощечки. 

— Ну, тепер краще? Га? 
В глибині души не бачу жадної ріжни-

ці, але щось мимрю. 
Довго стоїмо перед картиною, оглядаємо 

її в дзеркалі, освітлюємо штучним світлом. 
Потім переходимо до иньших вже скінчених 
творів художника. Ось „Вихід Синедріона", 
ось залитий місяшним сяйвом „Іуда", ось 
портрет одної з Толстих. 

Ну, годі,—каже Микола Миколаевич,—а 
хто хоче тепер ковзатися на лід? 

Більшисть з радістю згожуються трохи 
посвіжитися після безсонної ночи, я-ж зіста-
юсь серед майстерні, де, з дозволу господаря, 
риюся по всіх кутках. Недалеко від печи 
натрапляю, великий деревянний хрест з пові¬ 
шеним на перекладині терновим вінком. На 
цьому хрееті Ґе не раз і не двічи „розпи¬ 
нав* Яремича, накидуючи з нього шкіци. На 
столі кілько воскових фигурок, що виліпив ху¬ 
дожник, компонуючи картину „Вихід Сине¬ 
дріону". Микола Миколаевич дуже часто 
розставляв і переставляв ці фигурки, освіт¬ 
люючи їх з ріжних боків, шукаючи для них 
найвигіднійшого розположення на площі по¬ 

лотна. Ще тут два товстих зошити, вкриті 
на всіх сторінках незчисленними розпяттямп 
і з боку і en face, високих і низеньких, з 
юрбою і без юрби. Рішуче можна сказати, 
що вичерпано всі скільки будь можливі зво¬ 
роти і укладання. На стіні знахожу шкіц 
вуглем: три хреста з привязаиими до них ті¬ 
лами. Посередині видніється зовсім обвисле, 
зовсім вже мертве тіло Христа, а на перед¬ 
ньому полі знову ніби Христос, в довгій 
одежині, обіймає руками голову розбійника 
і цілує його в губи. 

Не можу докладно пригадати, коли са¬ 
ме ми виїхали. Тільки знову пригадую, як 
лежу на возі і все норовлю закопатися у сі¬ 
но від холодного пронизливого вітру, а з 
другого краю возу теж учень школи Сезь-
ко,—талановитий лодарь з котрого, так зда¬ 
ється, нічого й не вийшло. 

— Ось,—каже по українськи Сезько, сум¬ 
но дивлячися на вилізший з краю воза неві¬ 
домо для чого узятий їм з собою парасоль,— 
упаде таки зонтик, їй Богу, упаде... о, о, 
зкочуеться... Так і є... Упав! А добрий був 
зонтик,—скінчив він прощальне слово згуб¬ 
леному товаришеві подорожів, пальцем не 
шолохнувши, щоб його утрімати. 

Повіяло Гоголем. Не дурно-ж і до Мир¬ 
городу не так уже було далеко. 

ввг. Кузьмгн. 



Український художник Микола Ґе. 
В початку червня минуло 20 років з дня 

смерти одного з талановитійших українських 
художників XIX віку—Миколи Ґе. Це имя 
далеко не має серед української громади на¬ 
лежного признання, тоді як в росийський лі¬ 
тературі енергійно провадиться присвоєннє 
цього художника росийській культурі. 

Власне процес присвоєння росийській 
культурі українських художників має за со¬ 
бою дуже давню традицію, яка підкріпляєть¬ 
ся мовчазним, наче байдужим відношеннем 
до цього процесу української громади. Так 
в традицію ввійшло починати історию новій-
шого часу росийського малярства геніальни¬ 
ми українськими майстрами XVIII віку—Д. 
Левицьким і В. Боровиковським; пізнійше 
прилучили росийському малярству кращі си¬ 
ли між передвижниками, як Крамской, Репін 
та иньші і так до цього дня. І особливе, з 
натиском, почали підкреслювати належність 
Миколи Ґе росийському малярству протягом 
остатніх десяти років, коли з переоцінкою 
художніх цінностів, росийська крітика поча¬ 
ла підходити до опреділення історічного зна¬ 
чіння художньої творчости Ґе. Це тим більше 
потрібно для істориї росийського малярства, 
що тільки через Ґе представляється можли¬ 
вим звязати ланцюг художньої уяви між дво¬ 
ма найвищими художніми силами росийсько¬ 
го малярсва Івановим і Врубелем. Микола Ґе 
потрібен істориї росийського малярства, як 
звязуюче звено між Івановим і Врубелєм і 
без Ґе новійше росийське малярство зоста¬ 
неться кількома пролисками мальовничого та-. 
лану без роду і племени. 

А тим часом Микола Ґе був українцем 
не тільки з походження, як де хто з май¬ 
стрів передвижників, він був також україн¬ 
цем з переконання, зі стихійної вдачи і, що 
найголовнійше, з характеру художньої уяви 
і може власне через це він так довго зоста¬ 
вався не зрозумілим в росийській громаді і 
критиці, та в значній мірі через це не зро¬ 
зумілим зостається і досі. 

Французьке призвище Микола Ґе (Gay) 
унаслідував від прадіда Матвія Ґе, дворя-
нина-емігранта, що утік до Москви під час 
великої французької революції. Син цього 

Матвія—Йосип вступив до військової служби 
в кирасірський полк, що стояв на Полтавщи¬ 
ні і тут одружився з відомою красунею ук¬ 
раїнкою Одаркою Коростовцевою, яка і при-

ходилася художникові бабою, але заступала 
йому матір. Син Одарки і Йосипа Ґе (що ба¬ 
лакав ще майже тільки по французьки) Ми¬ 
кола, батько художника виховувався вясе в 
православній вірі на Україні і одружився з 
українкою Садовською. Від цього шлюбу у 
них родилося три сини—Йосип, Гриць і най 
молодший Микола, будучий художник Але 
Миколі було тільки три місяці, як його'мати 
померла від холери І він зостався на ттоках 
у баби і няньки-кріпачки Наталки, про кот¬ 
рих зберіг наисвітлійші спогади на все жиг 
тя. Родився Микола ґе у Вороніжу 15 ™ 
го 1831 року; але з р а 3 у пі/ля с * " ™ 
матері всіх дітей було перевезено^до батько¬ 
вого маєтку у Могилівському повітТ на По-



діллю, де будучий художник на руках у баби 
і виховувався перед гимназиєю разом зі своїми 
двома братами, що були на рік і два старші 
від Миколи. Тут в українському оточенню 
складалися характери талановитих дітей в 
будучому українських громадян. Григорий 
Ґе, також умілий рисовальщик і літератор 
був пізнійше співробітником в Основі, Йосип 
Ґе, здібний математик стояв в початку шість-
десятих років в близьких відносинах до ки¬ 
ївської української громади, саме тоді виді¬ 
лившоїся з польської ґміни. Коло того часу 
знайдені при поліційній ревизиї у Йосипа Ґе 
листи В. Антоновича були причиною слід¬ 
ства, що за малим не потягло для обох не¬ 
приємних наслідків. Художник Микола Ґе до 
політичних стороництв, здається, безпосереднє 
не належав, але до самої смерти піддержував 
приязнь з українськими істориками Костома¬ 
ровим і Антоновичем. Ще на весні 1894 року, 
приїхавши до Київа, Микола Ґе зайшов до 
В. Антоновича сказати, що у нього знахо¬ 
диться портрет Костомарова, котрий він кон¬ 
че хтів би передати до якоїсь української 
інституциї. Позаяк в той час на Україні ро-
сийській українських інституцій не істнова-
ло, то Антонович порадив Ґе передати той 
портрет до Львівського Товариства їм. Шев¬ 
ченка. Але через два місяці художника не 
стало. Тим часом згадана розмова не була 
марною, бо в осени того-ж року до Антоно¬ 
вича прийшов син покійного, сказати про пе¬ 
редсмертну волю М. Ґе відносно портрету 
Костомарова і попросити ради в цій справі. 
Нині цей портрет Костомарова, кращій, глиб¬ 
ше перейнятий, ніж копія в Третяковській 

галєриї, являється окрасою музею Наукового 
Товариства ш. Шевченка у Львові. 

В половині сімдесятих років, коли сла¬ 
ва Миколи Ґе як художника греміла по всій 

Росиї, після „Тайної Вечері" і „Петра з ца¬ 
ревичем" в наслідок глибокого, досі не впов¬ 
ні з'ясованого исіхічного переживання, Ґе на¬ 
важився облишити мистецтво і своє кілько-
річне перебування в Петербурзі і рішив пе¬ 
реїхати непреміїшо на Україну, на село, в 
найближче сусідство з рідним народом. Для 
цього Ґе купив у свого тестя Забіли хутір 
в Борзенському повіті і на Україні провів 
остатні два десятки років свого життя. В спо¬ 
гадах О.Толочииової (Шабельської) ми читав-
мо з яким захватом Ґе відносився до укра¬ 
їнської мови:—В садку хтось сказав про пу-
пянки, що почали зав'язуватися на молодих 
деревцях „бренить". Ґе на це скрикнув:— 
Бренить! оце слово. Скільки в йому змісту! 
Тут ціла картина! Бренить! Це значить лед¬ 
ве видніеться, ледве пробивається, наче зоря 
займається. Чи не здається вам, що ні в од-



ній мові немає стільки багатих змістом слів, 
як в українській? Ці люде не люблять бага¬ 
то балакати. Иньший украї¬ 
нець такому простому слову 
як „нехай" зуміє надати двай-
цять ріжних значінь... Я ожив 
тут на селі.;. Тільки тут, під 
цім безмежним небом можна 
вважати себе щасливим і віль¬ 
ним... Тут можливо бути са¬ 
мим собою і з самим собою!.. 

Але не біографічні ще 
риси Миколи Ґе, не погляди і 
сімпатиї, роблять його худож¬ 
ником наскрізь українським. 
Знати їх лише потрібно, щоб 
мати певний ключ до розумін¬ 
ня того великого малярського 
скарбу, який Ґе лишив нам 
по собі у спадщину. Росий-
ська література про Ґе дуже 
велика. Найбільш авторітетні 
і знаючі крітики підходили до 
характеристики творчости Ґе: 
В. Стасов, І. Рєпін, І. Остро-
ухов, О. Бенуа, барон Вран-
ґель, В. Міліоті, В. Дмітрієв і 
багато инших робили спроби 
характеристик, але підійшов¬ 
ши з упередженнєм, з бажан-
нєм підкреслити характерісти-
чне для росийського худож¬ 
ника, мусіли учиняти ампута-
циї, приймати від Ґе те, що 
їм підходило і відкидати те, 
що не містилося в рамці їх 
світогляду. Академія приймала 
те, що на перших кроках у 
Ґе було академічного і після „Тайної Вечері" 
—картини 1863 р., кликала його до професу¬ 
ри, але потім старалася не бачити і не да¬ 
вала місця на своїх виставах тому, що пере¬ 
чило академичній заскорузлоеш. Передвиж¬ 
ники визнали Ґе своїм проводарем після 
„Петра і Олексія" картини 1873 р., з якою 
по словам Крамського, Ґе царював на пер¬ 
шій передвижній виставі; але ті ж перед¬ 
вижники накидувалися на Ґе, коли він да¬ 
вав простір силі своєї уяви і той самий 
Крамской (по словам Репіна) зразу завві-
жав, що Ґе на слизькому шляху. Нарешті в 

остатній період творчости Ґе, всі вважали 
його за толстовця, але і це не вірно. Иеіхіч-

ний процес, в наслідок якого Ґе наважився 
покинути мистецтво і переїхав на хутір, по¬ 
чався у нього на десяток років ранніше, ніж 
він познайомився з наукою Толстого. Правда 
у Толстого Ґе знайшов чимало відповідів па 
питання, що віддавна його мучили. Знайом¬ 
ство Ґе і Толстого дуже швидко перейшло 
в близьку приязнь, навіть дружбу. Ллє на Ґе 
більше вражінпя справляла особа Толстого 
ніж його наука; в остатніх працях Ґ е швид-
че можливо знайти одзнаші трагічности близь¬ 
кої до тої, що жила в Толстому, ніж справж¬ 
нього толстовства. Між Ґе і Толстим, як між 



художниками, ввесь час швидче можна спо¬ 
стерегти певну боротьбу, а ніж залежність од¬ 
ного від другого. Ґе не захоплювався Тол-
стим як художником і одверто писав йому 
свою думку напр. про „Війну та мир". Так 
само Толстой на марне хотів із Ґе зробити 
ілюстратора до своїх думок; творча мальов¬ 
нича уява владно уносила Ґе на иньший 
шлях, до виявлення образів свого українсь¬ 
кого творчого уявлення, иноді геть далекого 
і неприємного для Толстого. Тільки завдяки 
великій інтеллектуальній витревалости ціх 
двох мужів, у них не прийшло до конфлікту. 

Академія, передвижники, толстовці, на¬ 
віть новійші, післяпередвижницькі течиї ро-
сийського мистецтва, ті хто піднесли звязок 
Ґе з Івановим і Врубелем, кожен для себе 
брав частину від творчости художника, і ця 
частина така невелика в порівнанні до ціло¬ 
го твору Ґе, що у крітики майже однодуш¬ 
но зривається на його адресу термін—неу-
дачник! Термін зрозумілий для крітики, що 
приймав і, як близьке і дороге, високо підно¬ 
сить крихту і з непорозуміннем і острахом 
оглядається на велике, чуже і далеке, ціле. 
Але як зрозуміємо це—„неудачник" в прило-
женню до найбільш прославленого художни¬ 
ка свого часу, кожного твору котрого чекали 
як одкровення? Талан Ґе не розбився, як у 
Іванова, об безмежність поставленого зав¬ 

дання, не зломився, як у Врубеля, через не-

Г и х о п Г ДЛЯ СЄбе СВОе< ^ аіе *обідн0 
приходив д о своїх найвищих осягнень. Неу¬ 
дачник зоставляе по собі натяки на те, до 

чого стремів підійти, а Ґе зоставив викінче¬ 
ним все, що міг дати. Неудачник зостається 
в безвісности, Ґе мав велику славу. І під 
взглядом моральним так само як і матери-
яльним Ґе зустрічало признанне його тала¬ 
ну, мимо великого його нерозуміння. Ще 
на академічній лаві Ґе одержав від Акаде¬ 
мії малу і велику золоті медалі, право на 
поїзду закордон, а в пресі і серед публич-
ности саме прихильне відношення. Шість ро¬ 
ків перебування за кордоном головним чи¬ 
ном у Римі і Флоренції з 1857 до 1863 р. 
були для Ґе часом метушіння, незадоволен¬ 
ня академічним скарбом і шукання нового 
ідеалу. Наслідком цього часу явилася карти¬ 
на „Тайна вечеря", вистава котрої у Петер¬ 
бурзі в салях Академії була для Ґе справж¬ 
нім тріумфом. Він сам приїздив до Петер¬ 
бургу подивитися, але зразу-ж вернувся до 
Флоренциї працювати далі. В „Тайній вече¬ 
рі" при неперечній оригінальностп змісту і 
форми всеяс в цілому дуже почуваються ще 
традициї академізму з впливом Деляроша і 
власне завдяки цьому картину зрозуміли і 
прийняли; вона мала колосальний успіх. Але 
ободрений успіхом Ґе у Флоренциї іде смі¬ 
ливим кроком далі від Академії і трафаре¬ 
тів, дає простір сьоїй індивідуальності! і 
тут виявляється, оскількі вільна мистецька 
творчість в шістьдесятих роках була ще не 
на часі. Слідуючу картину „Вістники Воскре-
сення" Академія на виставу не прийняла, а 
виставлена пріватно у Петербурзі, вона вра-
жіння не справила. Ґе рішив апелювати до 



закордонної публичности і післав її в 1869 ро¬ 
ці разом з другою „Христос в Гефсимансь-
кому саду" на виставу до Мюнхену. Але в 
Німеччині панувала та сама академічна ба¬ 
нальність, що і в Петербурзі і Ґе чекало 
розчарування. Тоді в кінці 1864 року Ґе вер¬ 
нувся до Петербургу і тут зійшовся з мо¬ 
лодим колом художників, що гуртувалося 
біля Крамського. Прилучившись до ціх бу¬ 
дучих передвижників Ґе прийнявся за кар¬ 
тину історичного змісту „Петро і Олексій". 
Для неї він пильно перестудіював портрети 
обох персонажів, обстанову, всі найменьші 
деталі. Картина на першій передвижній ви¬ 
ставці справила вражіння незвичайне і зразу 
поставила Ґе на чолі передвижників. Але 
успіх картини застерігався не стільки ма¬ 
лярськими вартостями її, скільки глибиною 
вкладеного в ній громадського змісту. В 
представленій сцені допиту царем батьком 
царевича сина, Ґе представив боротьбу двох 
мирів, сили і безсилля, постулання і застою, 
суворої енергії і завзятої упертости. Карти¬ 
на дуже відома, вона по виставі перейш¬ 
ла до Третьяковської галериї. Салтиков про 
неї писав: „Кожен, хто бачив ці дві про¬ 
сті, зовсім не еффектовно постановлені по¬ 
статі, мусить признатися, що він був свід¬ 
ком одної з тих потрясаючих драм, що ніко¬ 
ли не зтираються з пам'яти"... Оскільки зміст 
і тенденція причинилися до успіху тої карти¬ 
ни видно бодай з оповідання Стасова про 
другу картину, як він при піддержці Косто¬ 
марова і Мусоргського одмовив Ґе від малю¬ 
вання картини, що повинна була мати змі¬ 
стом патріарха Никона і царя Олексія при 
домовині св. Филила. Сюжет Стасов визнавав 
цікавим і мальовничим, але таким, що пред¬ 
ставляє „торжество клерікалізму деспотич¬ 
ного"... Цікаво що Ґе теоретично згодився з 
доводами Стасова, що був на той час вираз¬ 
ником і апологетом теоретичних засад пе¬ 
редвижників: такий нахил до підчинення ма-
льовничости тенденциї був у них загальним 
пунктом. Чи не було також і це для Ґе не¬ 
свідомою причиною, що він три роки після 
виставки „Петра і Олексія« наважився поки¬ 
нути мистецтво і утік на село на Україну. 
Рішення покинути мистецтво Ґе на щастя 
не додержав, та й припустити додержання 
такого заміру не можливо. Навпаки іменно 

на Україні, в рідному оточенню Ґе знайшов 
себе і після певної перерви в другій поло¬ 
вині сімдесятих років, в роках вісімдесятих 
проявив незвичайну творчу продукцию, що 

власне була підготовкою до̂  двох останніх 
величавих аккордів, якими скінчилося його 
життя і творчість, двох картин—„Синедріон" 
1892 і „Розняття" 1894 років. На Україні, на 
свободі від тенденцій друзів і противників, 
не зважаючи на намовлення Толстого, що 
„говорив і писав не раз, що для нього ма¬ 
лярство фарбами не має значіння, що він 
розуміє картину тільки як вираз думки, а 
фарби навіть заважають йому", Ґе підвів під¬ 
сумки своєї творчости свого фильозофичного 
і мистецького уявлення. І як раз під вра¬ 
жі нням цих творів, ще над свіжою могилою 
Ґе, Репін приклав до нього термін—неудач-
ник! Такою неприємлимою виявилась неза¬ 
лежна творчість Ґе. Правда той самий Рєпін 
у котрого ще не зовсім атрофувалися ін¬ 
стинкти українця, щось відчув; якийсь із 
ПрИСПаНИХ ІНСТИНКТІВ ВЛОЖВВ ЙОМУ ДО VCT 
порівнання Ґе зі Сковородою, а л е зробити 
висновки з того порівнання, продовжити це 



порівняння фільозофічно-релігійного світогля¬ 
ду двох споріднених українців, це не в засо¬ 
бах Репіна. Приглушивши в собі уроджені 
інстінкти, Решн не підійшов до останнього 
величавого періоду творчости Ґе. Приложе-
ний Репіним до Ґе термін в даному разі 
обертається гострим кінцем проти самої кри¬ 
тики, що підходить до Ґе з негідними за¬ 
собами. 

Так ні одна росийська течия не могла 
вмістити в собі цілого Ґе, ніхто із росийсь-
кйх крітиків і істориків мистецтва, як не 
потрібен їм Ґе, не можуть його прийняти 
вповні без ампутацій. Пояснення тому муси¬ 
мо шукати в український не зрозумілій ро-
сиянам вдачі художника. Нам українцям зро¬ 
зуміла в цілому постать Ґе художника ча¬ 
сом релігійного, часом до релігії байдужого, 
часом в пориваннях ніби релігійного екстазу, 
часом в релігійній уяві реалістичного в такій 
мірі, що сама його творчість вважається ма¬ 
ло не за кощунство. Приклад такої невитол-
куваної релігійности властивої нашому на¬ 
родові, і особливе яскравої у геніїв нашого 
народу, ми зустрічаємо у Шевченка, ця сама 
релігійність властива і Ґе. Остатні релігійні 
картини Ґе „Синедріон" і „Розняття" не бу¬ 
ли допущені до вистави і заборонені в Ро-
СІЇ ' .а. »Розляття" і досі перебуває, на емігра-
Циї в Женеві. Така сама доля спіткала і де¬ 
які релігійні вірши Шевченка. 

Якось- Винниченко влучно сказав про ре¬ 
лігійність Шевченка так: „Де хто називає Шев¬ 
ченка атеістом, а де хто навпаки християнином. 
ш т и м ' н і Другим Шевченко не був. Чи наше 
селянство, наш народ атеїстичний? Хто це 
може сказати? Ніхто. Але чи християнський? 
зоап>Ж Ш" ' Ш е в ч е н к о > як і народ, не фильо-
редігії^Ф^**0 8 0*1*' Р е л і г і я У н ь о г о н е Д Л Я 

а™™ '•' Ї1 КОМУ Рідний Шевченко, повинні 
S f "ТИ ТВ°РЧІСТЬ 14 тоді як обов'язково 
ходити в е п е в н и й ш лях той, хто захоче лід-
Толстовство Р ° 3 у м І Н Н Я Ґ е ч е Р е з Росийське 

вияснити^ Р І % В Л а с и е безнадійна, на словах 
особливе колїаїПСЬІШЙ х аР а к т еР творчости, 
в словах у.ГаїнсьГ-°Р Ч І С Т Ь П Р О Я В Л Я Є Т Ь С Я ИЄ 

в образах висок і °,! М ° В И ' а В ° б р а 3 а Х ' * Т ° 
ВУЛЬГЯПНП J ! ! вселюдської вдачи, а не 
вульгарно етнографічного анекдоту А Ґе ні¬ 
коли не спускався д о анекдоТ/а **Р ?*' 

піновських запорожців, або сценок в дусі Ма-
ковських, Пшоненка і їм подібних. Тпм ча¬ 
сом в ненормальних наших умовах все ча-
стійше ототожнюється національність з мо¬ 
вою, і як кара за цей гріх, громадянство 
тратить інстинкт, без якого не гідно розумі¬ 
ти українську творчість, відчувати рідні мо¬ 
тиви творчої уяви. І як кара за цей гріх ук¬ 
раїнська громада тратить почуття близко-
сти до одного з вірнійшнх і талановитшших 
синів України—Миколи Ґе. 

Послідовно перед Ґе розкривалися шля¬ 
хи до лаврів академічних і офіцияльної сла¬ 
ви, до лаврів передвижницьких і громадсь¬ 
кої слави, до лаврів Толстого і всесвітньої 
слави, але Ґе стойко пройшов мимо тих всіх 
спокус! Український художник волів безві-
стність рідної української ниви. І за цей под¬ 
виг не знайшов признання навіть у україн¬ 
ської громади. Ще тепер, через дванцять ро¬ 
ків після смерти не приблизився час Ґе. Але 
приближенне його не за горами. Ще в по¬ 
чатку девятдесятих років, коли „Розпяття" 
Ґе підлягало інтердікту, наймолодша укра-



їнська молодь, що не входила ще тоді в 
життя, переховувала потайки і з благоговін¬ 
ням потемнілі неясні фотографії з цього об¬ 
разу. Як не ясні були репродукції з образу 
Ґе, так не ясні були і ті ідеї що загоралися 
в молодих душах. Але пройшли роки, ідеї 
прояснішали і нині молоді українські, ху¬ 
дожники працюють для українського мистецт¬ 
ва, як самостійна група повна віри і надії в 
будуче. Українська громада їх не признає, 
над ними глузує. Але все ж кадри гасите¬ 

лів тануть, і багато спостерігається одзнак 
близької перемоги українського мистецтва. І 
коли настане ця велика перемога українсь¬ 
ких художників, будучий історик українсько¬ 
го мистецтва представить Миколу Ґе не як 
звено в чужому ланцюзі від Іванова до Вру-
беля, але в цілий зріст, як великого україн¬ 
ського маляра-фільозофа, як велике звено, 
що через вік українського лихоліття лучить 
розірвані части великого процесу українсь¬ 
кої художньої творчости. 

Д. Антонович. 

.WPTQ Ґ\\ 

Смерть завжди була страшною для чо¬ 
ловіка. Вона будила в ньому думи про „той 
світ", про гріх і кару небесну, про невідоме 
вічне життя на „тому світі", а мистецтво, яке 
стежить за думкою і життям чоловіка, вті-
ляло ці думки в великі мистецькі твори. 

Особливо багато було таких творів у За¬ 
хідній Европі в часи средневічні. Европа сто¬ 
яла тогді мов на вколішках перед престолом 
Божиїм, німіла перед великими картинами 
страшних судів, дивлячись на кріваві муки 
грішних; захоплювались тонкістью і силою 
художнього замислу в знаменитих компози¬ 
ціях, як „танець смерти",- „тріумф смерти«, 
а коли, забуваючи про боже, починала на 
мійських улицях і площах свої сварки, бійки, 
своє буденне житте, то на високій готицькій 
ратуші величава постать смертц, сидячи вер¬ 
хи на левові *), кожну годину била в дзвін, 
відбивала время і знов нагадувала людям, 
Що все меньше і меньще. зосталось часу до 
смерти. 

Ці широкі, повні надзвичайної сиди і 
експресії композиції, переживали сильний 
підйом в кінці XV і початку XVI віку, коли 
люде сподівались кінця світу, занепадають в 
нові часи і зі зміною смаку дають місце без-
чиеленним дрібним алегоричним і сімволич-

ним картинам на тему „смерть". В новіщих 
картинах на цю тему нема вже такої експре¬ 
сії; в них більше спокою, більше моралістич¬ 
ної та фільософської думки ніж почуття, їх 
холодні, підчас дуже надумані алегорії і 
сімволи впливають не стільки на серце, скіль¬ 
ки на думку. 

Серед безлічи таких сімволічних картин 
єсть одна група, яка має на меті підкреслити 
суєтність усього земного, непевність людсько¬ 
го щастя і носить назву „суєта суєт". Відгу¬ 
ком цеї групи західних картин про смерть 
чи може простонародніх їх копій і була ук¬ 
раїнська картинка, знимок якої ми тут да¬ 
ємо *). 

в) Такий власне вигляд надавали великим годин¬ 
никам на ратушах міських в Німеччині; їдсн в них і до¬ 
сі переховується в Національнім Музею в Мюнхені. Музе* К а Р Т И Н а 3 К ° Л Є К Ц І Й КЦЇВСЬК0ГО М і « - к о п , 

Картина ця писана майбуть в кінці 
XVIII віку на полотні олійними фарбами і 
розділена на три части. В верхній частині 
намальовано посередині череп; під ним лопата 
і коса; наліво корзина з трояндами і пісоч 
ний годинник; направо купка грошей і ога 
рок свічки в підсвічнику. Коло кожної речи 
напис: коло черепа—„оброкг гр-Ьха смерть«-
коло коси—„время приходить«, годинника— 
„час уходить«, корзини-.яко цв-Ьть VB^TT« 
ЄТЇЛ коло грошей-,суєта суетов-ь« Z " 
свічки-„окончеваіося«. В середній частині во 
всю довжину намальований кістяк чоловіка 
з написом: „днеаь мн*, у т р е т е б і ,„ , в ^ 



частині написані вірши, текст яких не зовсім 
добре зберігся через те, що в деяких місцях 
фарба облупилась. Ми друкуємо тут вірши 
цілком, не міняючи їх ортографії. 

Время летить часами 
Бо дни и в нощи, яко крилами 
О человѣче! востани не лѣнися, 
День и ночъ Господу прилежно молися, 
Познай, кто еси былъ, нищъ или богатъ 

въ мирѣ 
Воинъ или князь, ходящій въ порфирѣ. 
Ахънѣтъ различія нѣтьникакой отмѣны... 
Злато с рубищемъ равняется въ гроб-

ной сѣни 
Блистающійся каменъ и раскинъ (?) 

слѣдъ нія 
Благородно в землѣ красній 

неомѣетъ (?) 
Кости зракъ смерти знакъ, 
Зри сей всякъ буде такъ. 
Цвѣть лица, дроцвѣтавши чудно кра¬ 

сотою, 
Увядаетъ, смертною посѣченъ косою. 
Уста, доброрѣчія точившія рѣки, 
Молчатъ, узами связаны во вѣки 
Вся, яже в мирѣ славная вскорѣ 
Яршпедшу дню послѣдню биваетъ пре-

зорѣ 
виждь главу сію обнаженну. 

Очесъ, зрака и всея доброти лишенну. 
Примѣтъ той совѣтъ, человѣче бѣдній, 
Вскорѣ бо пойдетъ в землю и прахъ по-

слѣдній, 

Ахт> уви біда приходить не знаю когда 
Боюся Божія суда и геенн тогда. 
Було три головних способи зображення 

в малярстві ідеї „суєта суєт". їден спосіб чи¬ 
сто алегоричний в виді мильного пухиря. 
Мильний пухир був улюбленою іконографіч¬ 
ною емблемою марности життя й непевности 
нашого щастя, яке иноді розлітається, як 
мильний пухир. „Суєту суєт" і малювали в 
образі дорослого чоловіка, або двох дітей, 
які пускають мильні пухирі. В Художньо-
Промисловому Музею у Відні єсть картина, 
на якій намальовано поруч з черепом, свіч¬ 
ками і квітками також двох хлопчиків, які 
граються цею забавкою. В королівській Га-
лерії у Венеції єсть nature morte, зроблений 
по штиху Дюрера, де між иншими емблема¬ 
ми смерти (черепом, догорілою свічкою), на¬ 
мальовано квітки і соломинку для пускання 
пухирів. 

Подібні малюнки здибаються і на Укра¬ 
їні. Наприклад, в Катеринославському Му¬ 
зею єсть картина, на якій коло старого чоло¬ 
віка, що сидіть біля стола з грішми і листа¬ 
ми, стоїть ззаду смерть з косою і пісочним 
годинником, в ногах—труна, а збоку чоловік 
пускав мильні пухирі *). Така сама постать 
чоловіка, що пускає мильні пухирі, намальо¬ 
вана без инших тільки емблем на віконній 
ставні в селі Курашівцях, Подольск. губ. **). 

Друга група алегорій на сю тему дає 
більш реалістичну трактовку сюжету: в ній 
дається антітеза між красою, яку художник 
малює в образі чудової жіночої постаті, і 
смертью. Гарним зразком картини цього типу 
може бути „Суєта" відомого майстра Ганса 
Бальдунґа, який тричі вертався до цеї 
теми: на його картині гарна жінка з риса¬ 
ми роспусти на лиці задивляється в люстрі 
на своє наге тіло і не бачить, що смерть вже 
стоїть біля неї і держить над її головою пі-

о) № 13. 
**) К. Шероцкій. Очерки по исторіи декоративнаго 

искусства Украйни. І. Художественное убранство дома 
вг прошломг и настоящемг, стр. 71. Тут наведені і ин-
ші зразки цеї групи „суєти суєт". К. НІ. приводить 
між иншим композицію близьку до нашої—„призрачное 
время сей жизни". або „ложная живота надежда", де 
намальовано чоловіка з мечем або черепахою над голо¬ 
вою, стр. 70. 



сочний годинник*). Композиція, дуже подіб¬ 
на до цеї картини Бальдунґа єсть і в Emble-
mata Майсіїера **). 

*) Картина в Віденському Мист.-Промнсловоіґу 
Музею. 

e*) D. Maisneri. Emblomata. Francofurti. MDCXXV. 

Що до третьої групи картии на тему 
„суєта", то вона, як і картини другої групи, 
дає антітезу краси, (а також богатства, сла¬ 
ви, сили), і смерти, але способом nature 
morte. 

Ряд сім волі в—краси (квітки), багатства 
(гроші), власти (скіпетр) зполучаються на кар¬ 
тині з відомими сім волами смерти і вилива¬ 
ються часом в дуже гарну композицію, в якій 
на першому пляні стоять емблеми краси. До 
цеї групи належить, наприклад, nature morte 
Маріа ван Остервика (XVII вік5'): на карти¬ 
ні намальовано гарний букет квіток, капшук 
з грішми, глобус, книжку... і поруч з цим— 
череп, годинник пісочний, миша, яка гризе 
пшеничний колос. 

Таким naturemort'oM на тему „суєта су¬ 
єт" являється і наша картинка. В ній як раз 
ті дві невеличкі групи протилежних емблем, 
які дають відому нам антітезу і алего¬ 
рію „суєти суєт": з дного боку—квітки і гро¬ 
ші—емблеми краси і богатства, з другого— 
череп з лопатою і косою, недогарок свічки, 
годинник пісочний та кістяк—емблеми смер¬ 
ти. Над одною з емблем автор пише навіть і 
напис „суєта суєтов". Художня сторона слаба 
в нашій картині, її робив простий маляр. Пе-
ред ним стояло на першому пляні не стільки 
хУДожнє, скільки моралістичне завдання і 
він, малюючи ріжні емблеми, не комбінує їх 
в яку-НЄбудЬ справді художню композицію. 
Боючись, що не всякому буде зрозумілим 
зміст картини і сімволічне значінне кожної 
емблеми, маляр робить над останніми написи 
і навіть прикладає внизу умисне скомпоно¬ 
вані вірши. 

Що до питання про те, наскільки ори¬ 
гінальна ця картина, то треба сказати, що 
оригінального в ній мало. Сімволи і емблеми, 
які в ній здибаються, суть самі звичайні в 
західній іконографії- Череп, пісочний годин¬ 
ник і свічку догораючу ми вже бачили на 
західних картинах, про які раніш була мова. 

Особливо ж часто вони здибаються в захід¬ 
них іконах блаженного Ієроніма *) і взагалі 
пустинників, де вкупі з Распятіем і роскри-

тим Святим Письмом ці емблеми підкреслю¬ 
вали постійні думки святих про смертний 
час **). 

») Картина Яиа ван Гемессона—Блаженний Іеро-
нім в Мистец.-Промисловім Музею в Відні; блаженний 
Іеронім, картина поч. XVI в. нідерландської школи в 
Рудольфінум в Празі; такого-ж змісту картина Массейса 
надру ;ована в „Старих* Годах-ь" Ш 2 р. іюнь, стор 
22; також картина Бенвенуто Тізі Ферраріа в Бер¬ 
лінському Музею Імператора Фрідріха, Марінуса ван 
Роймерсвалле в Відні в Мистецько Промисловім Музею 
Герарда Доуна в Дрезденській Галера і т. н. 

в*) Emblemata Майснера малюнок № ш уяв¬ 
ляє собою дві свічки на столі; рука з хмари здіймає з 
їдної нагар; коло малюнка напис-„опто transeundum 
est -transit homo, transit fortuna, peeunia transit: Felix 
in Christu'qui bone transit. habet... 

КВІТКИ І гроши, як емблеми краси і бо-
гатства, здибаються на картинах „суєти", як 
першої, так і третьої групи. Квітка иноді 
грає" роль емблеми—скороминучости. Напри¬ 
клад, в написі на вищезгаданій картині ка¬ 
теринославського Музею між инпшм читаєм: 
„Возрите, синове челов'Ьчестш суетность ми¬ 
ра сего и познаєте, что жизнь наша подобна 
цв'Ьту, которнй скоро увядаегь". На нашій 
картині квітки сімволізують красу: „цв-вть 
лица, процвітавши чудно красотою, увядаегь 
смертною посЬчен'ь косою"—читаємо у вір¬ 
шах в нижній часті картини. 



Взагалі цікаві ці вірши і написі коло 
емблем. Всі вони коротенькі, ляконичні—ко¬ 
жна не більше 2-3 слів, але дають відомий 
настрій: „яко цвйть увядаеть«, „время при¬ 
ходить", „окончейаюся«. Напис коло кістяка— 
„днесть мни, утре тебй" нагадує ті написи, 
які робили колись на картинах „тріумф смер¬ 
ти", наприклад напис на відомому Пізансько-
му тріумфу смерти, або на черепі: „чим есте 
ви, тим були ми, чим ми тепер, будете ви" *). 

Також мало оршінального мають в собі 
і вірши, що написані внизу картини. Вони не 
являються яким небудь окремим твором, а 
зкопійовані з якоїсь иншої картинки, для ко¬ 
трої і були умисне складені, щоб пояснити 
глядачеві значінне кожної емблеми. 

Треба сказати, що наша картина стоїть 
в цікавім звязку з відомим „Складним Зер-
цалом" голандця Івана Тессінга, яке видано 
за часів Петра І**). В верхній частині цеї 
гравюри поміщено впідряд чотирі квадрато¬ 
вих картинки: „Сим молитву д^еть", „Хам-ь 
шпеницу СБЄГЬ", „Афеть вдасть им'Ьеть", 
„Смерть всвм-ь владйеті."; внизу розміщено 
инші сюжети: грішник в геенні огненій, 
смерть з косою і трубою, годинник пісочний 
з крилами, свічка і мрець в труні. Коло кож¬ 
ного малюнка підписи; з них три як раз та¬ 
кі, як начальні, середні і останні рядки вір¬ 

шів нашої картинки. Коло годинника —„вре¬ 
мя летить часами во дни, в нощи, яко кри¬ 
лами". Коло. смерти — „кости зрак—смерти 
знакг зри се всякі будегь такг", коло ге¬ 
єни — „Ахт> уви б'Ьда, приходить чреда, не 
знаю когда з сюду куда, боюся Божія суда и 
гееннн тогда". Безумовно, що це все фраг¬ 
менти якихсь довгих віршів, якими користу¬ 
вався їв. Тессінг. 

Порівнявши зміст віршів із змістом са¬ 
мої картини, а також з Тессінговим „Зерца-
лом", треба сказати, що вірши не зовсім від¬ 
повідають змісту нашої картинки, останні два 
рядки віршів, де говориться про „геенну", 
не мають відповідного зображення на нашій 
картині, тим часом як на Тессінговім зер-
цалі єсть і вірш про геенну і малюнок самої 
геенни. Майбуть були якісь подібні картини, 
якими користувався й Іван Тессінг і автор 
нашої картини, зміняючи їх зміст кожний для 
своєї потреби. Тессінг для свого штучного 
завдання змінив композщію орігіналу, а з вір¬ 
шів узяв тільки фрагмент, прилучивши їх до 
окремих емблем свого „Зерцала", а наш ма¬ 
ляр, викинув зображеннє „геенни", а вірши 
зоставив без зміни, не думаючи про те, щоб 
докладніще пристосовати вірши до змісту 
картини. 

Взагалі і тема нашої картини, як і Тес-
сінгового „Складного Зерцала", окремі її 
елементи, а почасти і композиція безумовно 
західнього походження; що до віршів, то і 
для них теж можливо найдеться західне пер-
воджерело. д. Щ. 

") Otte, Handbuch der Kirchlichen Kunst. Archeo-
logie des Deutschen Mittelalters". 

Ф3) Ровинскій. Русскія народння картинки т. II. 
стр. 298, № 241. 

Україна на 11-ІЙ міжнародній венеціянській виставці. 
Одинадцята сьогорічна вистава мистец-

™*м і с*а Венеції збогатилася ще одним, сьо-
D S и Н ^ О н а л ь ним« павильоном, що сього 
коад» . у д у в а л а росія коштом київського 
ДУмавїЄ Ї > а П< Б> Х а я е н к а - Нещасливо за-
BIKV \*Л СТИЛЮ т* московському ХУШ 
вильон c S r * П° П Р°Є К Т У Щусева Па" 
Р о б о к м і ж ^ о ю ^ ' 3 ТР°Х-ЧОТИР°Х ко-
не припасовані а Т * ™ * ' °№& Д° °ДНОЇ 
ип Umh^T \ стУлених зовсім механіч¬ 
но. Вербований в сине-бурий брудний ко-

льор павильон має досить незграбний і ди¬ 
кий вигляд. Ця дикість його ще збільшуєть¬ 
ся тим, що таку будівлю поставлено на зеле¬ 
ному, ясному, радісному березі широкої ла¬ 
гуни. Не дурно ж італійці, проходячи бере¬ 
гом повз цей павильон кидають: „terribile 
russo". 

Але мусимо сконстатувати, що вистав¬ 
лене в середині павильона, ще сумнійше ніж 
самий павильон. Не те щоб виставлені обра¬ 
зи росийських художників були зовсім дога-



ні. За винятком зовсім неприличних речей 
Кустодіева і ще двох—трох малярів, решта 
стоїть на рівні самої безнадійної посередно-
сти і від цілої виставки росийського павиль-
ону лишає вражіння сумної сірости, безко¬ 
нечної нудьги. Особливе ця сірість і нудьга 
підкреслюються сусідством яскравих, иноді до 
крикливости, але справляючих вражіння па-
вильоиів мадьярського, не кажучи вже про 
павильони французький, бельгійський і особ¬ 
ливе салі іспанські. Навіть сучасні італійські 
майстри, до яких так звисока ставиться ро-
сийська крітика, не до порівнання цікавійші, 
ніж маляри з росийського павильону. 

А тим часом представлено в росийсько-
му павильоні не самих старих академіків із 
передвижників, але в зворушуючій едіюсти з 
ними і недавніх революціонерів із „Міра іс-
кусетва" і „Союза", що правда теж стали 
благополучними академіками. І що цікаво, 
між тими та другими не кидається в вічі ні 
протилежність, а ні незгідність. Однакова сі¬ 
рість оповиває разом Реріха і Башкеева, До-
бужинського і Дубовського, молодого Репіна 
і старого Маковського і т. д. всіх сто двай-
цять робот; а ще одна чудова праця покій¬ 
ного Врубеля не гідна урятувати цілого па-
вильону ніби живих. 

На щасте до сумної вистави росийсько¬ 
го павильону не забрели українські худож¬ 
ники, а також українських сюжетів майже 
немає. Лише Олекса Сокол виставив голову 
Української сільської дівчини —по каталогу: 
piecola russa (маленька росіянка), чим викли¬ 
кає здивованнє чужоземців і італійців: чо¬ 
му маленька, коли вона вже доросла і вели¬ 
ка? та ще Степан Колєсніков виставив кра-
ЄВИД з Поділля. Але цей сірий пейзаж в 
бРУДннх фарбах автор писав у сірому Пе¬ 
тербурзі і тому віддав швидче небо Інгер-
манландськрї єпархії ніж справжнього По¬ 
ділля. 

Трохи більш праць на українські теми 
ніж у росіян виставлено в мадьярському па¬ 
вильоні. Але коли у росіян українська дів¬ 
чина називається маленькою росіянкою, то у 
мадьярів угорські українці просто назива¬ 
ються мадьярами. У Аладара Іллеса типова 
українська хата називається „мадьярська 
факторія'^ а у Ісаака Перльмуттера три 
пРаЦі з сільським краєвидом гірської Угор¬ 

ської України називаються або „мадьярське 
село", або „дівчатка в селі верхньої Мадьяр-
щини". Ще Едмунд Кашаний виставив .бу¬ 
динок на березі Тисси. Треба віддати спра¬ 
ведливість, що <гі всі „мадярські" краєвиди з 
Угорської У країни написано здебільшого яс¬ 
краво з темпераментом і кольоритно. 

Крім росийського і мадьярського па-
вильонів, картини українського змісту можна 
бачити в польській салі великого, міжнарод¬ 
ного павильону. Заповнили цю салю і реп¬ 
резентують польське мистецтво на сьогоріч¬ 
ній виставі краківське товариство польських 
художників—„Штука". Це товариство, засно¬ 
ване сімнадцять років тому, зразу було об-
еднало в собі все, що в той час була свіжій-
шого в польському мистецтві. Але втративши 
двох талановитших своїх членів Виспянсько-
го і організатора „Штуки", одігравшого ве¬ 
лику ролю в розвоєві українського пейзажу, 
Яна Станиславського, в другому десятиліттю 
свого істновання законсервувалося і після 
віденської вистави 1908 року вже не гідне 
впорядити рівної попереднім вистави. Нині 
більш відомими майстрами цього товариства 
являються Мегоффер, що на марне силку¬ 
ється заступити Висьпянського в композиці¬ 
ях вітражів, Фалат—сміливий аквареліст, ви¬ 
ставивший незвичайних розмірів акварель з 
українською церквою оточеною селянами і 
Аксентович, шо остатніми роками видохся в 
своїй манері. На венециянській виставці Ак¬ 
сентович явився коміссаром товариства і в 
центрі вистави умістив свою велику працю— 



„Festa rutena" — свято Водохреща у галиць¬ 
ких українців. Картина досить зле скомпо¬ 
нована, задумана очевидно під впливом кар¬ 
тини другого члена „Штуки" — Пауча, що 
представляла похорони у гуцулів і була на 
віденьськіи виставі 1908 року і тоді мала 
успіх. Але праця Аксентовича далеко слаб¬ 
ша в характері, а в жиночих постатях і зов¬ 
сім зраджує манеру Аксентовича, як жино-
чого портретиста. 

Ще одну українку (piccola russa) пред¬ 
ставлено на великій картині італійця Маріо 

Кавальєрі. Ця картина вісить в великій цен¬ 
тральній салі міжнароднього павильону і 
представляє інтелігентну панночку, україн¬ 
ку, у весь зріст в елєганському європей¬ 
ському убранні серед цікавого interieur'a, на 
якому спостерігається печать, паризької ар-
ристичної богеми. Але при всій кольорпетич-
ній і композиційній вартости цього портрету, 
все ж італійській художник не з'умів надати 
відповідного характеру, і про українське по-
хождення представленої панни можна дові¬ 
датися тільки з каталогу. 

Д. А. 

я • • 

З давних давен формою подяки заслуже-
ним діячам являються громадські пам'ятники 
в тісному смислі слова: це б то скульптурно-
архітектурні твори, що нагадують діяльність 
людини і, виставлені в громадських місцях, 
Никають до неї спільне почуття подяки. 

Ці пам'ятники мають особливе значіння, 
надто, коли в їх споруді приймає участь 

я нація, як не в повній своїй кількості, 
' .принаймні, в смислі участі жертводавців 

з різних класів. 
А з тих національних пам'ятників най¬ 

більш складні ті, що ставляться національ¬ 
ним поетам, цим представникам найвищої 
нарости мистецтва. 

їх постанова вимагає великого клопоту 
не тільки з боку матеріального, а й через са¬ 
мий процес утворення того пам'ятника. 

І доки десь, під одкритим небом, закра¬ 
сується якийсь національний пам'ятник, ба¬ 
гато перейдеться стадій підготовчої праці, 
багато зробиться спроб, і через те багато 
треба представникам нації вжити заходів, 
уваги, обережності. 

Ми, українці, яко нація, входимо потро¬ 
ху в сімью культурних народів; ми вже по¬ 
чинаємо ставити пам'ятники подяки своїм на¬ 
ціональним діячам, і нам через те, пам'ятаю¬ 
чи досвід західних народів, треба навчитись 
відноситься до цієї справи поважно. 



А для того треба запам'ятать одно: по¬ 
станова національних пам'ятників це не сама 
естетіка, як в нашій пресі думає де-хто. Це 
є великий культурний акт, показчик нашої 
культурної достиглости,—є об'яв того, що ми 
розуміємо подяку до наших славетних пред¬ 
ків і хочемо до тих же славних праць за¬ 
кликати вічно й нащадків. 

Постанова національного пам'ятника є 
громадський акт, і до здійснення його треба 
покликати всі можливі національні сили. 

Можна, звичайно про саму форму наці¬ 
ональної подяки діячам змагатись; можна 
замісць збудування сульптурного твору, вжи¬ 
вати пам'яткові гроші на якесь громадян¬ 
ське діло,—це все можливо. Але коли нація 
дійшла до переконання, що треба збудувати 
скульптурний національний пам'ятник, тоді 
справу в першій стадії скінчено... Наступа 
стадія друга: виконання самого пам'ятника. 
Тоді пам'ятник, не перестаючи бути ділом 
громадським, почина робиться тим, чим в 
своїй істоті й повинен бути: предметом есте¬ 
тичної насолоди, твором мистецтва. З цього 
менту справа вступа в таку фазу, де треба 
гостро зазначити ролго кожного участника 
справи, загально-кажучи, стосунки громадян¬ 
ства і мистецтва. 

Громадянству треба запам'ятати, що за¬ 
раз в мистецтві воно не компетентно, що дійс¬ 
ним суддею його бути не може, і що пам'ят¬ 
ник мусить бути твором і предметом оціну-
вання тільки спеціалистів і митців. 

Перша ж спроба втручання громадян¬ 
ства в справи мистецтва поведе до такого ж 
безладдя, до якого доводить втручання в спе¬ 
ціальні царини не спеціалістів, профанів. 

„Швець знай своє шевство, кравець кра¬ 
вецтво«,-не марно написав у своєму „Сол-
дацькому патреті" Квітка. Щоб особливо під¬ 
креслити ріжно- полюсні становища грома¬ 
дянства, яко публічности, і митців, яко твор¬ 
ців, зачеплю одно питання: оскільки митець 
мусить рахуватись із публічностю. Це пи¬ 
тання давно вже розвязано влучно, і тільки 
профани можуть нехтувать його, бо на теж 
вони й профани. 

Питають часом, для кого творяться ми¬ 
стецькі твори, в даному разі, національні па¬ 
м'ятники? І дають відповідь: для народа. Це 
бУДе й вірно, і не вірно. Вірно, бо з мистець¬ 

кого твору може скористуватись народ, і не 
вірно, коли народня псіхіка і ü смаки став¬ 
ляться метою для мистецтва. Коли стати на 
такий грунт, тоді справжнє мистецтво не 
можливе. Бо чіїм же смакам потурати? Хі¬ 
ба ж саме розуміння „народ" є однома¬ 
нітне? Хіба він не розпадається на різні гру¬ 
пи? А коли митець захоче йти на зустріч 
не народу, а иншим клясам? Очевидно, задо¬ 
вольняти які вхітно смаки мистецтво, як і 
наука не мають права. Очевидно, мистецтво 
мусить стати вище народа, або брати в нього 
для себе тільки те, що відповідає вимогам 
мистецтва. Значить, мистецтво сам для себе 
суддя, значить, в нього є свої закони, і че¬ 
рез те стосунки громадянства й мистецтва 
мусять керуватись не першим, а останнім. 

Мистець, творючи пам'ятник, не пови¬ 
нен мати на ввазі ні кого; він мусить думати 
тільки про одно,—щоб передати в своєму 
творі дух поета. Поета розуміють різно, і 
його завдання—через пильне вчення дати дійс¬ 
не його розуміння. Коли це в митця є, тоді 
в замислі твору і в теоретичному, тим паче 
в технічному, виконанні твору, митець може 
кермуватися тільки належними мистецтву 
запитами. їх, правда, не можна ще вивести 
математично точно; різні митці про них мо¬ 
жуть змагатись, але тим паче не компетент¬ 
ні міркувать про них неспеціалісти — гро-

; мадяне, чі взагалі народ, для якого врешті 
істнує пам'ятник. Істнує для нього—це тре¬ 
ба розуміти особливим чином, істнує не яко 
предмет крітіки, а яко джерело насолоди. 
До неї народ може ще в даний час не доро¬ 
сти, але страшного тут нема 'нічого. Він не 
доріс і до Ґете, Шекспіра, Данта і т. п., але 
цей зріст не за горами. А тим часом він ма¬ 
тиме дійсно мистецький пам'ятник, насолода 
яким буде вічна і буде розгортатись в мірі 
розвою народу. 

Розуміти мистецтво річ взагалі не лех-
ка, через те розходяться в думках про якийсь 
твір і найкомпетентніші крітіки. 

Тим паче, коли говорять про народ 
Будьмо щірі, і признаємось, що як нам збу¬ 
довано буде глибокий мистецький твір то 
тепер народ його не зрозуміє в цілості То 
може, значить спинити збудування всякого 
пам'ятника, або обмежуватись „і ставком і 
млинком, і вишневеньким садком«. Зовсім 



ні... Треба тільки забути, що твориш для да¬ 
ного менту! Треба думати про вічне,—а віч¬ 
ним є служення красі,—не вузькій, а широ¬ 
кій, що даетбся пильним вивченням творів 
поета, законів мистецтва і бажанням будити, 
виховувати в людскості велику працю духа. 

А для цього треба пам'ятать, що ми¬ 
стецтво вище звичайного громадського сма¬ 
ку-і некомпетентні люде мусять в своїх по¬ 
становах про нього держатись скромності й 
обережності. 

Пам'ятник є твір мистецтва, — як же 
його добути громадянству? Ясно, що насам¬ 
перед шляхом конкурса,—хто подасть най¬ 
кращий проект, той свій твір і виконуватиме. 

Але хто ж його визнає кращим? Отут-
то і .починається перша трудність справи, 
що потрібуе дуже тонкого її переведення. 

Твір вибирається, звичайно, жюрі, але 
хто вибирає жюрі? Очевидно, комітет, своїм 
чередом вибраний:відповідними сферами. Що ж 
то за сфери і що то за вибраний ними ко¬ 
мітет? На це одповіді можуть бути різні. 
Але, передбачаючи їх, встановимо одну умо¬ 
ву, обов'язкову, для даного питання, і тоді 
можливо вірна одповідь виявиться виразно. 
До громадського комітету, що вибирає потім 
жюрі, можливо вибирать людей не по гро¬ 
шовому, патріотичному і т. п., а тільки по 
мистецькому прінціпу. Головним завданням 
має бути мистецька цінність пам'ятника, а 
вияснить її може тільки жюрі, обране комі¬ 
тетом, якому не чуже поривання до мистецт-
в а взагалі, рідного з-осібна. В комітеті ма¬ 
ють сидіть не представники зібраних тисяч 
капіталу., не ті, хто тільки патріоти, а люде, 
потрібні для поставленої мети: письменники, 
вчені, представники красного мистецтва, вза-
ТУА ті» що мають до останнього відносини. 
*« же їх вибирати? Раз не можуть цього 
зробити численні жертводавці, то хай роб¬ 
і т ь хоч нечисленні свідомі грушш, але 
методом, що забезпечує певність виконання. 
л&и в комітет вибирають можливо більше 
ЛІ0Дей, але тільки тих, хто краще може зро¬ 
зуміти поета і хто широко та уважно від¬ 
несеться до завдань мистецтва. Одного ж пат¬ 
ріотизму, хоч би й дуже великого, для цієї 
справи надто мало. Коли так на неї поди¬ 
витись, тоді в комітет попадуть люде трьох 
означених категорій, і тоді на хід справи ди¬ 

витись уже можна буде спокійно. В усякому 
разі це будуть люде, хоч і не уповажиені 
всією нацією, але єдині для даного діла кра¬ 
щі та можливі. 

Вони вже можуть зробити те, що має 
безпосередні відносини до виконання справи: 
вибрати жюрі для оцінування проекту па¬ 
м'ятника. 

З цього виникає й дальша роль коміте¬ 
ту: вибравши жюрі, на яке він покладається, 
комітет не має далі права втручатися в оці-
пуьтш проектів,—він, самим фактом обран-
на жюрі, того права зрікається... 

Инакше, вибирать жюрі не має ніякого 
смисла, бо в такому разі комітет сам вважає 
себе цілком компетентним. Правда й те, що 
тяжко підлягати постанові жюрі, при незгоді 
з ним, але ще тяжче з боку логіки прийма¬ 
ти те, що одкинуто жюрі. Для того ж, щоб 
останньому більш можна було вірити, треба 
вибирати і в нього більш людей, та й далі 
виконать де-які умови. Перша з них, щоб у 
жюрі не було не однії людини,—що не є 
спеціалістом — теоретіком чі практіком ми¬ 
стецтва і друга, щоб у жюрі були митці ріж-
них напрямів; третя, щоб мотівовани поста¬ 
нови жюрі стали предметом широкого обго¬ 
ворення не тільки в межах комітету, а й да¬ 
лі, щоб обрання проекту вийшло більш сві¬ 
домим і коштовним. Тільки таким чином і 
можна забезпечити найбільшу користність 
всіх заходів. Але й при такому провадженню 
справи вона може опинитись в дуже прик¬ 
рому становищі через одну причину: брак 
гідних проектів. Що тоді робити? 

Не помагають загальні конкурси, тоді 
обертаються до іменних запросин кращим 
скульпторам... Якої яс нації скульпторам? І 
при цьому питанню ми мусимо почз'ти мимо¬ 
вільне замішання, де-який національний со¬ 
ром, при всій відсутності національного пе-
редузяття. Ми мусимо замовляти чуже-наці-
ональним майстрам, або, в кращому разі, і 
їм поруч з нашими. 

Чі може чужо-національний майстер пе¬ 
редать дух нерідного йому поета? Звичайно, 
може, але при дуже трудних умовах: вели¬ 
кого талану і великого вивчення нашого на¬ 
ціонального духу. Для чужих людей це умо¬ 
ви, звичайно, надмірні, приступні тільки ге¬ 
ніям. 



І коли не брали участи ті чужі люде в 
оголошених раніше конкурсах, то це тільки 
твердіший грунт для нашого попереднього 
твердження: вони до виконання проекту вва¬ 
жали себе чужими. Не дивно, що й пред¬ 
ставлені ними проекти будуть переважно не 
виявлять розуміння поета. Автор проекта мо¬ 
же, одначе, у некомпетентних людей взяти 
декорацією, — рідним пейзажем, річью най¬ 
легшою, але тут-то й починається небезпеч¬ 
на частина справи. Пейзаж може спокусити, 
і автору його доручено буде переробку; його 
можуть начиняти хапаними відомостями про 
рідний край і його поета, щоб зрозумів його 
чужинець... І той буде знов пробувати, а що 
як і ця спроба знов буде невдала? Тоді, з 
тим напрямом іменного-обертання до чужин-
ців треба положити край, а найкраще й не 
починати. 

І от є один вихід, найбільш достойний 
і комітета і всієї нації. Обертання зразу до 
чужих, до „німця", про якого казав Шевчен¬ 
ко, це зайве діло. Кожен серьозний спеціа¬ 
ліст знає, що в мистецтві творчість на чужо¬ 
му грунті є річ страшенно трудна. 

До неї може обертатись нація тільки 
нигца. Ми до таких уже не належимо. Ми 
маємо своїх вчених, письменників, митців,—і 
з ними можемо вдатися до виконання свого 
великого національного діла. В нас є люде, 
що зрозуміють Діяча, поета, в нас є люде, що 
зможуть намалювать чі в слові, чі в фарбах, 
чі в рельєфах свій проект... Обміркуємо його 
спільно, треба дати спільний образ, і хай 
техніки виконують його в матерьялах. 

Де-кому може це здатить дивним,- але 
той, дозволю собі сказать, не розуміє псіхо-
логії і не знає історії творчости. Процес 

останньої роспадається на кілька фаз: пер¬ 
ша—обміркування образів відповідно ідеї, це 
цілком свідома логічна робота, що шдляга 
змінам, і цілком припускає коллектівне обмір¬ 
кування. Тут можуть взяти участь спеціа¬ 
лісти різних галузів знаття й творчости, що 
розуміють поета і можуть намалювать образи 
просто чі. в фантазії, і росказать тільки на¬ 
віть на словах. Друга стадія—виконання тих 
образів у матерьяльних формах; тут, в оста¬ 
точній стадії можуть прислужитись тільки 
митці—практіки, і, звичайно, тут уже може 
робить хтось один, хоча не виключається й 
праця другого, і в-усякому разі зроблене 
знов ігідляга крітіці багатьох. 

Такий вихід вважаємо ми не тільки 
останним, але й найкращим." Колектівна твор¬ 
чість річ знана в історії творчости: нею 
особливо повна народня поезія; вона завва-
жається теж і и майстрів ипших мистецтв. 
І коли така творчість мало практі кується в 
наші віки індізідуалізма мистецтва, то на це 
є низка причин, але жодна з них не нищить 
можливості коллективної творчості. Одна з 
тих причин у митців—бажання слави або 
грошей. Але в громадсько-національних спра¬ 
вах подібні особисті спонуки можна відкину¬ 
ти. Треба об'єднатись для великої в усіх 
смислах справи, і тоді її виконано буде, як 
треба; 

В усякому разі, ті хто бажають цього, 
дивлються на національний пам'ятник яіс на 
високий громадський акт, і коли так багато 
говорять про його естетичний бік, то розумі¬ 
ючи свій громадський обов'язок... Громад¬ 
сько-цінним буде тільки той пам'ятник, що 
відповідає дійсним вимогам мистецтва. 

їв. Стеиіенко. 



Четвертий именний конкурс проектів пам'ятника Т. Шевченкові. 

„Самі собї господа". 

Байдужість до мистецтва, незнайомість, 
нерозумінне того, що справді гарне, що но¬ 
сить ознаки справжньої краси, і, разом з 
цім—б0 треба чим-сь задовольнити і цю сто¬ 
рону життям—панувапне шабльону, ігідроб-
ків під мистецтв.0, незвичайне ширення їх 
серед великої масси людей, що иншого й не 
бажають,—це характерні риси нашого гро¬ 
мадянства в питаннях мистецтва. 

Я не знаю де треба шукати корінів ці¬ 
єї з'яви. Чи маємо ми тут спадщину 70-х і 
80-х років минулого століття, коли більшість 
інтелігенції, як взагалі россійської, так, меж 
нею й української, ставилась до мистецтва 
байдуже чи навіть негативно. Може винно 
тут й само мистецтво, що на протязі кількох 
десятків літ було в руках „передвижників", 
—що в більшости мали дуже небагато спільно¬ 
го з справжнім мистецтвом. Може, звертаючись 
особисто до України, має тут вагу й те, що ми 
ще „провінція"—глуха, безпросвітна „провін¬ 
ція" бо навіть наше головне місто—Київ в спра¬ 
вах мистецтва ще сонне царство, де не по¬ 
чуєш живого голосу, куди не доходять на¬ 
віть й відгуки того життя, що вже давно 
розпочалося в цій сфері по столицях, не ка¬ 
жучи вже про Захід. Київ—де ні одна більш— 
менш цікава виставка образів не скінчилася 
без того, що-б не докласти, де артисти пух-
яуть з голоду, чи мусять, що-б не пропасти, 
Оратись ва зовсім незвичайні їм заняття і 
Де, поруч з цім, артисти—ремісники, що умі¬ 
ють потрапляти смаку загалу,- збивають чв¬ 

алу копійку,—оттака-то з цього боку столи-
Ця України! 

Справді—доволі пройти по місту, поди-
итись на будинки, що в,такій лічбі що-ро-

1а™ СТають п о гол°вним вулицям, доволі 
зайти в помешканя й подивитись чим оздоб¬ 
люють хати, які справляють меблі, що віша¬ 
ють на стіни-ну, хоч-бй чиновники, адвока¬ 
ти, лікарі, словом, інтелігенти, і то не се¬ 
реднього, а чималого достатку,—доволі, ка¬ 
жу подивитись, що-б дознатись, з ким маєш 
ДІЛО... 

Не дивно, що на такій підставі, на та¬ 

кому тлі виростають справи, неможливі в ин-
шому місці. Одна з таких, що звертає все 
більш і більш на себе увагу,—подія з Об'єд¬ 
наним Комітетом по будові памятника Т. Шев¬ 
ченкові, властиво—вибір цім комітетом про¬ 
екту Шортіно. Цьому питанневі було вже 
присвячено кілька заміток, як в нашій часо¬ 
писі, так і по инших, але подія йде, не при¬ 
пиняючись, далі, є небезпека, що може ста¬ 
тись факт всесвітньої поруги над дорогою 
усім нам памяттю і за для того звертати ува¬ 
гу на цю справу треба, бо, справді, робить¬ 
ся що-сь неможливе. 

Коли-б який сторонній чоловік, що хоч 
трохи разбірається в мистецтві, подивився 
здалека на це, що трапилось,—він очам-би 
своїм не повірив—остільки здався-б йому див¬ 
ним, незрозумілим вибір комітету. Річ остіль¬ 
ки ясна, що здавалося-б, й багато говорити 
тут не треба. Але прийшлося. Пішли заяви, 
протести, розбори проекту від фахових лю¬ 
дей, що тільки й можуть бути судями в цій 
справі. Здавалося-б—річ ясна—від проекту 
нічого не зосталося—треба справу залишити. 
Але—не на таких напали. Об'єднаний Комі¬ 
тет, прибравши собі права, яких не має по 
„Інструкції", на що те-ж звертала увагу пе¬ 
чать, веде далі свою „лінію", як-би, справді, 
кругом ніхто нічого не говорив, а всі згоди¬ 
лись з його вибором. 

Об'явивши себе „хазяїном" діла*) і не 
вважаючи на те, що там, де гроші громадсь¬ 
кі, „хазяїнувати" треба дуже обережно, Ко¬ 
мітет спішить сповістити п. Шортіно, що ви¬ 
бір пав на його проект і той поспіша в обій¬ 
ми Комітету. Комітет пропонував д. Шорті¬ 
но зробити зміни вт> проекті. Той, з охотою 
згодився. Тут цікаво зазначити що треба змі¬ 
нити. 

•) Власний вираз п. заст. предсідателя Комі¬ 
тету. 

У першу голову—постать самого поета, 
потім фігури, що стоять у памятника. Таким 
чином зостаються верба й тополі, що приліп¬ 
лені до постаменту і що так вабили Коміте¬ 
тові,—небагато. 

Але річ у тому, що які-б зміни не про¬ 
понував Комітет, і які-б не зробив д. Шор-



тіио, це самої речі не змінить—як цей про¬ 
ект, так і будучій нічого спільного з мистец¬ 
твом не мооїсуть мати, бо д. Шортіно 
не артист, а ремісник, що набив руку з тех-
ничного боку, але духа в свій твір не може 
вкласти, бо сам його не має. 

Дуже жалкую, що не був свідком ціка¬ 
вої картини, як де-котрі з членів Комітету 
напомповували д. Шортіно „духом": читали 
йому твори Шевченка, співали українськи 
пісьні, грали мотиви... І смішно, і образа бе¬ 
ре, коли подумаєш, що одни з найповажній-
ших наших громадян ставили себе в таке 
становище перед чоловіком, що в душі, пев¬ 
но, сміявся над їх простодушієм. 

Бо ясна річ, і як „хазяїни" цього не 
зрозуміють: не в душі живій, що керує та¬ 
ланом, не в мистецтві тут діло, а тільки в 
заробітку. 

Не вже-ж не знають члени Комітету, що 
Шортіно, Ксіменси—це призвіща збірни. В 
Італії істнують тисячи таких Шортіно-різба-
рів-ремісників, що мають техничну вправу і 
нічого спільного з мистецтвом. 

Загажують вони потроху свою родину па-
мятниками, знаходють роботу по числених іта¬ 
лійських campo-santo. Шукаючи нового ринку, 
предприемці від мистецтва звернули увагу на 
„край гилястої клюкви".На наше несчастя Київ 
попав у першу чергу— маємо вже аж два твори 
п. Ксименеса, а тут знов є надія, що наше міс¬ 
то хтять закрасити ще одним мистецьким 
твором. „Хазяїни" з Комітету роблять, як 
видно, усе, що-б запаскудити і память поета 
і місто. 

Цікаво зазначити, що й наша преса не 
пішла далеко від смаку загалу—і в россійсь-
кий пресі („Кіевск. Мисль") і в нашій, в тіх, 
правда дуже не числених статях, що прис¬ 
вячувались питанню вибору проекта памят-
ника, видно було яку-сь несміливість, страх 
перед вулицею. З цього боку дуже, харак¬ 
терна редакційна статя в 83 ч. „Ради" за бі-
жучий рік. Видко, що автор цілком згожуєть-
ся з вибором Комітету і ніяки протести і 
докладни розбори проекту його не вдоволь¬ 
няють, але все-ж таки і його взяв сумнів—і 
ирикінці статі він радить Комітетові бути 
обережним. 

Але „самі собі госпоца" не звертають ні 
на що уваги. Тепер доручили вже д. Шорті¬ 

но одягти Шевченка. у кожуха. Шо-ж тепер 
буде з вербою та тополями? Це-же єдине, що 
зосталось від усього проекту і що так імпо¬ 
нувало членам Комітету. До речі. В проекті 
д. Шортіно є сумна жіноча постать, яку д. 
Шортіно посадив біля постаменту, заховавши 
єї за другими фігурами. Жінка ця хрестит-
ця. Так ось—клюква, біли медведі на вули¬ 
цях і, обовязково, що-сь небуть з області релі¬ 
гії—без цього не може обійтися ніхто з доб¬ 
родіїв Щортіно, коли діло торкнеться Росії. 
От-же і Шортіно JsS і—д. Ксіменес всунув в 
пам'ятника Імп. Олександрові ІІ-му постать 
якого-сь ченця—без цього не можна. 

Покинувши подробиці—правда, цікаві з 
боку характеристики „артистив", вернемося 
до суті діла. Момент, коли треба було зроби¬ 
ти початок в справі постанови пам'ятника, 
пройшов. Справа нічого спішного зараз не 
має—можна єї вести без поспіху. Тим більш 
дивно, чого Комітет так хапається. Не треба 
цього робити хоч-би з приводу тих, вже до¬ 
сить числених протестів, які доходять з різ¬ 
них сторін, і упертісь „хазяїнів" з'являється 
зовсім незрозумілою. 

Правда, кажуть, хто раз пішов по не¬ 
певному шляху, тому трудно вибратись на 
правдиву дорогу. А „самі собі господа« це 
зробили з самого початку: по § 5-му „Інст¬ 
рукції" комітет ш6ір&хщоект,.ухвалений окю-
рі,—це обовязковий пункт усїх конкурсів, 
без нього нема чого збірати й саме жюрі. Ко¬ 
ли Комітет знайшов би, що ні один з ухвалених 
жюрі проектів не заслуговує того, що-б йо¬ 
го ставити,—треба було об'явити новий кон¬ 
курс. Комітет цього не • зробив, а зробив те, 
на що не мав жадного права. Наслідком цьо¬ 
го і стало те, що так обурює усіх, хто близь¬ 
ко ставиться до справи. Здавалося-б, коли 
виявилося хоч трохи сумніву в такому вели¬ 
кому громадському ділі, треба було-б стати 
на правдивий шлях, що-б зняти з себе усі 
нарікапня. Комітет цього не зробив, навпаки 
затуливши вуха й заплющивши очі з якогось 
упертістю йде далі. І коли ми, відкинувши 
навіть художню сторону діла, звернемо ува¬ 
гу на те, що на усі експеріменти членів Ко¬ 
мітету, які забрали собі права, їм не приз-
начени, йдуть громадськи гроші, то я не 
знаю як назвати цей учинок Комітету з етич¬ 
ного боку... м Біляшевський. 



Перероблений проект пам'ятника 
Т. Шевченкові. 

Проект пам'ятника Шевченкові перероб¬ 
лено по вказівкам комітету. На постаменті 
сидить тепер фігура Шевченка в кожусі, 
взята з відомої фотографії. Приємно бачити, 
що збито того малороса, що сидів тут раніше, 
але-ж тепер загальний вигляд постаменту 
не в'яжеться з фігурою. Фігура Шевченка 
здається великою перед фігурами на поста¬ 
менті, і в цілій композіції немає рітму. 

г,« - » В Д Є И Н а п о с т а м е н т і перероблено, так 
1. Ті™' В Д Є Т а л я х ' а л е " ж д У ж е характер¬ 
но, та фігура, що лежала раніше за кобзарем 

не знать що робила, лежить і тепер, але-ж 
витята з па*» якогось ножа і х р а б р о дивить¬ 
ся просто перед собою. Це,-козаК, що на¬ 
слухався кобзаря, що грає про минуле, і 
таким безподібним способом маніфестує своє 
юнацьке завзяття. Видко, положим, це тіль¬ 
ки з боку, але-ж і цього досить, щоб стало 

противно. Цей юнак може єдине, що взято з 
реального життя, решта-ж як була так і зо-
сталабь театральщиною русько - малоросій¬ 
ського тіпа. На першому плані кобзарь, збо¬ 
ку жінка з дитиною молитвено підняла в го¬ 
ру лице і її обнімає козак. На першому 
проекті вони обнімались, бо цілувались, а 
тепер про це нема й балачки; жінка ніби ка¬ 
же всето своєю фігурою „на небо вся моя на¬ 
дія", отже треба було-б і козакові робити 
щось більш відповідне. За козаком знову 
якась жінка ніби закрутилась і кудись про¬ 
валюється, невідомо чого й що. Збоку, як і 
раніше, коло не артистично приткнутої вер¬ 
би ходить дівчина, „божевільна« мабуть, а 
під самою фігурою Т. Шевченка натикано 
малоросійський пейзазк. Дивишся і не розу¬ 
мієш, кому й для чого потрібно містити фі¬ 
гуру Шевченка серед цих людей, з котрих 
здорову голову має може один кобзарь, дай 
той без поводаря. 

Петро Холодний. 

Лист до редакції. 

Прошу шановну редакцію „Сяйва" не 
відмовити мені надрукувати відповідь на 
статтю газети „Рада" „Редакція й комітет« 
(ч. 130 „Ради") і на лист д. Черкасенка (ч. 
131 „Ради"). 

На меті редакційного листа було, в від¬ 
повідь на мої „натяки" („Рада" ч. 130 „Ре¬ 
дакція й комітет") довести доказами, фак¬ 
тами й документами об'єктивність і нейтра¬ 
літет Редакції в справі шортиновського про¬ 
екту. 

Головним доказом об'єктивності редак¬ 
ції стаття виставляє вихід з комітету її пред¬ 
ставника, після чого вона „має вільну руку 
в критиці« комітету (ч. 130 „Ради"). 

Але автор листа забуває, що хоч пред¬ 
ставник „Ради" і вийшов з комітету, та 
представник комітету д. Черкасенко не вий¬ 
шов з „Ради" і це дає нам право думати, що 
він, як постійний співробітник, має безпереч¬ 
но вплив на „Раду". Потім, коли дійсно ру¬ 
ка у „Ради" була вільна в критиці комітету, 
то чому ж вона не зкористувалася цим і не 
однеслась критично до комітетської поста¬ 
нови? 



Єдиною, власне, об'єктивною думкою, 
висловленою в редакційних статях була по¬ 
рада комітетові звернути увагу на протести 
„не вважаючи на прикрий тон і прикрі за¬ 
киди" (ч. 83 „Ради") і покликати до обгово¬ 
рювання і ворогів і прихильників. 

У всіх же статтях своїх, писаних з при¬ 
воду протестуючого громадянства, навіть і в 
останній (ч. 180 „Ради") вона гостро кріти-
кує протести, називаючи їх „колосально не¬ 
обгрунтованими", переповненими „глузливи¬ 
ми, гнівними, зневажливими і всякими інши¬ 
ми докорами комітетові", (ч. 83 „Пам'ятник 
Шевч. і протести") дивуючись „відкіля бе¬ 
реться стілько енергії, щоб розгойдати всю 
Україну" і бідкаючись, що громадянство „су¬ 
шить собі голову полемікою, яка протестами 
й заявами зовсім і ніяк не розвьязуеться" (ч. 
83 „Ради"). 

Невже-ж д. редактор думає, що крітич-
не відношення до одної сторони і не крітичне 
до другої—може бути доказом нейтралітету? 

Далі в відповідь на моє питання: „скіль-
ко-ж ще єсть цих недрукованих редакцією 
протестів та листів"—редакція каже, що „не 
було і нема ні одного" і зараз же нижче об¬ 
говорюється, що листи були, але редакція 
по „особим соображеніям" їх не друкувала. 

Думаю, що тут коментарії зайві. 
Що до інтервью— то тут я теж дозволю 

собі не повірить в редакційну щирість. 
Коли інтервью, а не анкета і не листу¬ 

вання, то, значить, інтервьюер '(безсторонної 
газети) міг і повинен був сам записувати і 
подавати в пресу відомости одібрані їм від 
інтервьюіруємої особи. Цілком тоді не повин¬ 
но було ждати листів від Вурачека та Кра-
сицького і, „Друкуючи все і всіх", (навіть 
те, що художник-прихильник „Рашевський 
на жаль виїхав до Чернигова" і тому редак¬ 
ція тілько каже, що він хвалив Шортіно а 
инші проекти гудив) редакції треба було 
вмістити й дійсне інтервью цих художників, 
де гудився іменно проект Щортіно. 

Що до інтервью д. Холодного уже „пи¬ 
саного і надісланого" (інтервьюер не застав в 
дома д. Холодного) то хіба безстороння га¬ 
зета могла не друкувати його тілько на тій 
підставі, що вона „не збіралася випустити 
число газети за 25 лютого другим видан¬ 
ням"!!! Хиба це аргумент достойний солідної 

газети. Хіба справа з памь'ятником скінчи¬ 
лася вмісті з ювілейним числом „Ради"? 

В тім же ювілейнім числі говориться і 
про заяви Святославського, але тілько про 
те, що він гудить Шервуда, а про те, що 
він в жюрі забракував і Шортіна не ска¬ 
зано. Це об'єктивно? 

Хіба-ж це „безстороннє", не зробивши 
анкети між громадянством, запевняти, що 
комітет „спинивши вибір на проекті Щорті¬ 
но має тепер за собою більшість громадян¬ 
ства" („Рада" ч. 46)? 

Занадто богато доказів своєї необ'єктив-
ности дала „Рада" і тепер їй трудно довести 
свій нейтралітет в цій справі. 

Тепер звернусь до д. Черкасенка. При¬ 
знався він, що сказав неправду і що дійсно 
голосувало не 14, а тільки 11 —проти 4 і 
зараз, щоб зреабілітуватиеь додає, що це 
тілько проти Шервуда, а за Щортіоно таки 
були всі 14 і знов таки каже неправду. 

Лист в ч. 133 „Ради" члена комітету 
д. Ігнатовича ясно свідчить, що таке було 
голосування за Щортіно. 

В пункті першому д. Черкасенко при¬ 
знається, що сказав- неправу з приводу щш-
сутности д. Дякова в жюрі і д а л і заявляє, 
що все-жмов д Дяков на засіданні коміте¬ 
ту був і згудив Шервуда, а Щортіно розхва¬ 
лив. Але на місці д. Черкасенка я-б таким 
„авторітетом" як добр. Дяков і не хва 
лився. Досить вже показав д. Дяков свій 
авторітет (в справах мистецтва) понаставлТ 
ваною в Київі Ксіменесівщиною П 0 Н а с Т а в л і ° -

Далі д. Черкасенко каже, що м і ж Нами 
членами жюрі не було ні одног^цецТялГта. 

Коли я, як архітектор і художник І П 
Біляшевській, як діректор художн^п 1 Д" 
слового музею на думку д w П Р ° М И " 
спеціялисти тільки У . Ä Ге^льп6 

ТОрИ, ТО ВИХОДИТЬ, ЩО треба 6УЛО veZil 

в хатньому жирі останні Г м ^ ™ 

присуд жюрі" Г ^ К У К 0 М І Т Є І »«•егковажуе присуд жюрі , на в н підставі, що не було 



спеціялистів,—в другому (коли ухвалено було 
ще раз переробити) хоч і не було спеціяли¬ 
стів—затвержуе постанову і, не чекаючи нової 
переробки-,—посилає на затверження в Думу. 

. ДегЖ Ваша логика і Ваші спеціялисти? 
Далі, замість того, щоб признаться, що 

комітет порушив свій статут і одкинув при 
суд жюрі з прихильносте до Шортиновського 
проекту д. Черкасенко каже, що комітет тому 
вибрав забракованого проекта, що йому не 
вподобався проект Шервуда. 

Коли не вподобався Шервуд, комітет міг 
з честьга вийти з свого становища і призна¬ 
чити новий конкурс. Есть-же відповідний 
пункт в комітетських інструкціях. 

Так не звик д. Черкасенко правду ка¬ 
зати, що не пам'ятає навіть, що сам каже. 
В останьому листі „Рада" ч. і з і пише: „після 
моїх закидів їм—вимагають нового конкурсу 
(дивись вчорашній лист д. Кричевського)— 
™м часом, як він іще неділю перед тим 
(„Рада" ч. 125) сам писав: №усі протестанти 
ні в однім своїм листі чи статті не обстоюють 
ні за Шервудовській ні за Волнухинській 
проект, а вимагають нового кункурсу"! 

Лишаю це на совісті д. Черкасенка! 
*Ї О В ' Я к т і л ь к о Діло погано повернеться 

ПРППЛ ^^тааяа» . тілько він почує себе при¬ 
пертим до стіни, зараз хапається за Шервуда. 
bvm ^ а * н о ' н а ш е настоювання на Шер-
сенка Убп Д У ? Є к°Ристним для д. Черка-
?££££?*змогу *™ **> «°* 
с т о п о к П О б а ч и в ш и . Що ми в інтересах без-

с Т н Г з " 7 ^ Г л и Шервуда д-Черка-
змагав! В ВИХ1Д 1 ТУ1- Р а з ми не ми ?огГс а м ;Г І Т Є Т О М заШеРвУДа-значить 

р™ с а м и °Дкидаемо і стидаємось... 
проектХВшГпВ

ИЛ П Р ° Є К Т И * тепер скажу' що 
зіції і ПА т, * 1 п о орігінальности компо-
Шевченко Г м И " І Д ! Ї І П ° віДповідности до 
в'Д Шортіновсь^; Ь Н Є 3 р І В Д Я Н 0 ВШЦЄ 

проекту і я* л ° м1Щансько-солоденького 
відповідно з а з н а ч ? н И и і Т С Я П Є р Є Р ° б Л Я Т И Й°Г° нам то я n v н и м У протоколі жюрі змі-
а не гіршим я ? ' Щ ° ВІН в и й г а о в - б и кращим, 
тіно, котрої 11 СТаЛ°СЯ У Maestro Шор-
шадаві» . К і ї ? ТрЄба "вробляти свого 

і о ш і а л м І Г Ш Е-ВР0ПІ ЄСТЬ не м ^ гарних 
і оршнальиих пам'ятників та скульптурно ху-

дожніх фонтанів, пристосованих до невеликих 
площ, які по плану і конструкції нагадують 
проект Шервуда, але як бачимо це для 
нас ще занадто не звично і культурний 
уровень нашої „публікі" такий, котрому, 
якраз відповідає проект Шортіно, якиіі-би 
він не ВИЙШОВ. 

Там де. д. Черкасенко говорить про ос¬ 
таннє засідання з хатнім жюрі і.про писаний 
ним самим протокол—я зауважу, що тим про¬ 
токолам, які дишуться не під час засідання, а 
потім колись—вірити трудно. (П. Холодному 
на останнім засіданні, коли він зауважив, що 
його слова не відповідно перевертають і про¬ 
сив занести їх у протокол, було одмовлено в 
цьому і таки і досі не дано йому того про-
токола для пидпису). Такі протоколи можуть 
не писатись, а сочинятись по пам'яти, особ¬ 
ливо коли їх писав д. Черкасенко, відомий 

• вже з цього листування занадто короткою па-
м'ятью в поважних речах. 

В цьому-ж пункті признаєтся д. Черка¬ 
сенко і про неприхільність д. Іжакєвича... 
Згадаємо, як д. Черкасенко запевняв, що ко-
митет ні з чим не криється ї все правдиво 
подає в пресу до відомости громадянства. Тим 
часом в відомостях „Ради" ми читаємо, що 
осі художники, крім Холодного ухвалили по¬ 
правлений проект Шортіно і тілько тепер 
довідуємось, що Іжакевич „чомусь одмінпв 
свою думку"... 

Що ж до крамарів, що збірають видатні 
твори мистецтва, на котрих здаєтся д. Черка¬ 
сенко, то ці крамарі,—одиниці між тисячами, 
все своє життя вкладають в збірання і сту¬ 
діювання творів мистецтва і являються не ди-

. пльомованими, але видатними спеціялистами 
і людьми, що живуть мистецтвом. Хто-ж з 
членів комітету, прихильників Шортіно має 
картинну галерею, або музей, хто єсть дійсним 
знавцем штуки і питання мистецтва ставить 
вище своїх щоденних інтересів? 

Тепер зпинюсь ще на полемичних „пріе-
мах" д. Черкасенка. 

Мета його, як члена комитету була од-
повісти всьому протестуючому громадянству, 
показати всім їх помилки, коли вони дійсно 
були і довести правоту комітета... 

Але яким же способом доводить він це? 
В чім його аргументи? В чім доказ права ко¬ 
мітету, що до порушення свого статуту? 



Нічого цього нема.,. 
Всьому громадянству, що повстало проти 

Шортинового проекту він не вірить... 
Членам комітету, що позісладали з себе 

членські вповноваження він не вірить, бо вони 
„особисто заінтересовані" виходячи, по його 
словам, з „цілком суб'єктивного розуміння 
справи"—бо „був мимовільний вплив незадо¬ 
волення комітетом через відкинення ухвале¬ 
ного проекту"... 

Навіть не приходить в голову д. Черка-
сенкові, що можна бути обуреним не з осо¬ 
бистих мотивів а іменно з приводу ухвалення 
банально-міщанського, забракованого в жюрі, 
з причини цеї банальности, проекту! 

Петербурзьким протестантам він не ві¬ 
рить, бо вони протестують, не бачивши про¬ 
екту. c r ^ ~ : 

Київським художникам, які бачили і 
могли „обмацать його руками" (ч. 130 „Рада"; 
він не вірить, бо, бачте, в двох протестах єсть 
зо дві однакові фамілії і підписано ці про¬ 
тести „невідомими громадянству художниками 
і учнями школи". 

У д. Черкасенка всі художники, укра¬ 
їнці чомусь „невідомі"; а „відомі", тільки поль-
скі та російські художники, що ставились 
прихильно до проекту Шортіно.Що до учнів, 
то треба було назвати їх фамілії, щоб вста¬ 
новити документами, що це дійсно так. 

Але шедевром аргументації д. Черка¬ 
сенка єсть місце, де він відповідає харьківсь-
ким художникам, котрі не в контакті з київсь¬ 
кими українськими художниками і виступили 
самостійно. їм він не вірить тілько через те, 
що вони „харьківські художники"!!! (ч. 125 
„Рада"). 

Всім иншим протестантам, та авторам 
ріжних статей він не вірить-бо вони „будують 
своє слово на підставі веремії, піднятої попе¬ 
редніми протестантами". 

Але де-ж, знов питаю, справжні солідні 
аргументи? 

Взявши це все на увагу, ми приходимо 
до висновку, що заінтересованим є іменно д. 
Черкасенко, як член комітету і оборонець 
Шортіновського проекту. 

Василь Кричевсьшй. 

„Ой, піду я за ворота, 
Не бере мене охота: 
Десь у мого миленького 
Все нагайная робота (2 р.) 
Хоч наганна, не наганна, 
Сама знаю, де гуляє: 

В чистім полі, в Дунайочку 
Ворон коня напуває (2 р.). 
Чого в ставу вода брудна,— 
її хвиля збила, 
Чого, дівча, смутна ходиш, 
Бо десь тебе мати била (2 р.) 



А хоч била, хоч не била, 
Самі сльози льготься, 
Од. милого людей нема 
Від нелюба самі шлються (2 р.) 
А в нелюба гірка губа, 
Що не можу нахилитись, 

А в милого чорні брови, 
Що не можу надивитись (2 р.) 
А в нелюба гірка губа, 
Ще гіркіща полиночку, 
А в милого солоденька, 
Ще солодча від медочку" (2 р.) 

У пісні цій легко помітити сполучення двох мотивів, і до кожного можна відшукати окре¬ 
мий варіант: див. у Чубинського („Трудн зтнограф.—стат. акспедиціи вт» Ю.-З. край")—ч. І 
№ 4 0 + № 433. До другої частини див. також Чуб.-ч. І № 270 („Чого-ж вода каламутна"). 

„Ой, піду я по-над море, 
Сине море грає, 
Задумав я топитися,— 
Море не приймає. 
— Прийми-ж мене, сине море, 
Бо тут мені горе, 
Горе жити на чужині 
Бідній сиротині. 
Горе жити на чужині 
Бідній сиротині,— 
Ніхтр-ж мене не пригорне 
При лихій ГОДИНІ. 
Не пригорне мене батько, 
Не пригорне мати, 
Тільки меие той пригорне, 
Що думає взяти. 
Думав брати, думав брати, 
Пішов у салдати,— 

Зостається дівчинонька 
На сім літ гуляти. 
—Гуляй, гуляй, дівчинонько, 
Поки моя будеш,— 
Ой, чув же я через люди, 
Що ти мене судиш. — 
—Як я тебе, серце, сужу, 
Суди мене, Боже, 
Як я тебе не любила,— 
Скарай мене, Боже.— 
Ой, на ставу, на ставочку 
Збили качки ряску, 
Утеряла дівчинонька 
У козака ласку. 
Ой, я тую дрібну ряску 
Зберу у відерце, 
Таки свому миленькому 
Підійду під "серце".— 

чентТм* м™п??\б™Ш М Г а д у е с т а Р и й Д0Рійський лад. У тексті-знов помітно сполу-
частини-ХведопГиі; , Т ™ Д° 1 Час™ни-Лисенко, вин. IV Н 2 7 ( „ Т а н е м а г і р ш«); до 2 
частини Хведорович („Збірничок«) № 79 („Ой одбила від берега"). 



Кам'яні баби. 
(До ілюстрацпй на стор. 162,165,173 і 188). 

Кам'яні баби—своєрід¬ 
ні і цікаві пам'ятники дуже 
давнього мистецтва. Зустрі-
чаються вони тільки в по¬ 
лудневій частині України 
від Карпатів по Кавказ і 
далі на північ від Каспій¬ 
ського і Аральського моря 
в киргизькому степу до Ал-
тая і верхів'я Енисею. Але 
в Азиї кам'яних баб зустрі¬ 
чається далеко меньше ніж 
на Україні і зроблені вони 
меньше штучно. Від якого 
народу зосталися ці дивні 

пам'ятники мистецтва і в які часи вони 
повстали, про це ріжні дослідувачи висло¬ 
влювали ріжні здогади часто між собою 
зовсім протилежні. Між ними найбільш вар¬ 
тими уваги являються думки графа С. Ува-
рова і В. Мочульського. 

Граф Уваров думав, що всі кам'яні ба¬ 
би це пам'ятники мистецтва одного народу, 
який вийшов з центральної Азиї і, посуваю¬ 
чися на захід, довго мешкав в Українським 
степу і в Азию більше не вертався. Що до 
часу повстання кам'яних баб, то граф Ува-
ров ділив їх на три доби: найстарший відно¬ 
сив до часів перед залізного віку, други, де-
тальнійше оброблені, до часів залізного віку, 
Що на Україні почалися за довго до Різдва 
Христового, і найнізнійші, з висіченими на 

них хрестами, до четвертого віку нашої ери, 
коли християнство почало розповсюджувати¬ 
ся в древній Сарматиї. 

В. Мочульський думав, що народом який 
утворив кам'яні баби були Савромати, що 
вийшли з Мідиї, де вже багато ранійше про¬ 
цвітало мистецтво, і що жили дуже довго в 
басейні Дону. В. Мочульський не припускає, 
щоб ці баби могли бути утворені Скіфами, 
бо культура Скіфів була під впливом Греків. 
Історіків і крітиків мистецтва більше задо¬ 
вольняв гіпотеза В. Мочульського, бо мистець¬ 
кий критичний аналіз кам'яних баб наче го¬ 
ворить за те, що народ їх утворивший пе¬ 
реживав спогади великого розвиненого ми¬ 
стецтва і мудрого розуміння скульптурної 
форми. . 

На самому заході району розповсюджен¬ 
ня кам'яних баб, на- березі річки Бушки ко¬ 
ло села Буши Ямпольського повіту знахо¬ 
диться прекрасний кам'яний рельєф з чоло¬ 
вічою постатю, що досить близько нагадує 
кам'яні баби. Мистецька вартість цього рель¬ 
єфу безмірно висока і як би він знаходився 
десь в культурній країні, то не зоставався-б 
в безвісти, як у нас, але став би місцем од-
відування всіх кому справді любе і дороге 
мистецтво. 

Кам'яні баби мають універсітецькі му¬ 
зеї Київа, Харькова, Одеси} але найбільша і 
найцікавшша збірка кам'яних баб належить 
катеринославському музею ім, Поля. 

Д . А. 



Надгробок М. Л. Кропивницькому. 
(До ілюстрациї). 

9-го квітня 1914 року, 
минуло чотирі рокі з дня смер-
ти Марка Лукича Кропивниць-
кого „батька української сце¬ 
ни". 

Не дивлячись на багаць¬ 
ко висловлених в день похо¬ 
рону пожадань — увіковічить 
память покійного, до цього ча¬ 
су громадою нічого не зробле¬ 
но. Навіть дорогу могилу упо¬ 
ряджено лише усердям родини 
Марка Лукича. 23 квітня с. р. 
прилюдно було відкрито над¬ 
гробок на могилі на Харьків-
ському городському кладо-
вищи. 

Надгробок роботи скульп¬ 
тора Ф. Балавенського: погруд¬ 
дя на високім постаменті. На 
відкриття пам'ятника зібра¬ 
лась сила народу. Прибули 
депутацій від ріжних інсті-
туцій і товариств, які поклали 
вінкі. 

Весь постамент було уб¬ 
рано квітками. Погруддя зро¬ 
блено в реалістичному дусі, 
обличчя дуже схоже і віддано 
характерний для Марка Лу¬ 
кича зворіт голови. На жаль 
постамент удався скульпторо¬ 
ві далеко слабше і не має при¬ 
ємного вигляду. 

О. К. 

»Весняні сни". 
(.СНЬІ МИМОЛЕТННЕ.-п'еса на 4 дії А. І. Добро-

вольського, переклад Ф. В. Левицького). 

бтга,.и
СЄРЄД ТЄМНОЇ н о т а «артовлива зірниця 

блипГ' °СВ1ТИТЬ ° б р І Ї ' поманить очі г °лУ б и м олиском і счезне... 

nfiniv1 8 и° В у П е л е н а ГУСТОЇ темряви затягне 
довго"™ ДЄСЬ Д а д е к о ' в г л и б и н і W ™ н а " 

Так иноді набіжний, хвилевий сон на 
миг один освітить бруд буденного життя, по¬ 
манить казковим щастям-і счезне... ечезне, 

щоб гірко, сумно и боляче стало, щоб пе¬ 
лена буденщини тяжче насунулась на обрії 
і закрила од очей блиск вабливий щастя зо¬ 
лотого... 

Так промайнув зрадливий сон набіж¬ 
ний—хвилевий в гіркій долі героїні п'єси— 
Поліни. Вічна швачка—вічна тяжка праця, 
гіркий хліб, политий невидимими й незнани¬ 
ми нікому слізьми... 

В темному, вохкому підвалі, десь на пе¬ 
редмісті виликого города, в убогій невелич¬ 
кій родині горопахи-шевця живуть дві си-
рітки-сестри: 

Поліна—півачка і Маня гімназістка, яку 
вчить на свої злиденні заробітки старша се¬ 
стра... І от життя, ненажерливе й жорсто-



ке, повинно й тут поглузувати... В темному 
куточку, десь за запічком, тілько аби пере-
цочувати.., знімає „угол"—старчиха, що ле¬ 
две, ледве животіє... 

Повна гармонія, оказати-б. Ні-ж. Ласка¬ 
ва доля посилає спокусу в душу й серце 
бідної Поліни. 

Син хазяйки будинку, де живе швець— 
пройдисвіт і нахаба—разбещений петербург-
зькій панич, з цінічним смакуванням—втира¬ 
ється в життя Поліни—і, о Боже милосерд¬ 
ний,—й ії маленької сестриці, як ідеал лица¬ 
ря, про якого давно неспокійно мріяло жі¬ 
ноче серце... Не багато треба було досвідче¬ 
ному в жіночий щиросте Вадиму й праці 
додавати, щоб свого добитись... 

Тіло вже було його, душу вже довірено, 
але що це за цінности для того, хто їх не 
розуміє, кому потрібна насолода така, щоб 
задовольнила його звірячу, хижацьку натуру... 

Не брать же, справді, собі в жони якусь 
убогу швачку... Але... Вмирав старчиха, яка 
за кілька хвилин була німим свідком палких, 
нещирих, обморочливих признань брехливого 
Вадима і боротьби молодої дівочої душі, мо¬ 
лодого не приласканого й не втішеного ще 
серця Поліни... Старчиха вмирає і перед 
смерт'ю віддає Поліні вісім тисяч- карбова¬ 
нців, збережених нею і зашитих у старечу 
одежу. — Хіба це не казка?.. Так, це сон 
зрадливий. 

Щастя запалало вогнищем... Спалахнуло 
бурхливо... і потім загасло... 

Вадим взяв тіло, полонив серце дівчини, 
натішився, набрав грошей і поїхав до Пе-
теребургу, щоб там... одружитись з иншою... 
Сестричка Маня, що з молодого незрілого ко¬ 
хання покинула науку і так несподівано 
скоштувала хорошого, богатого житя.., пішла 
в повії, на зустрічг страховиску неминучої 
погибелі... 

Цей сон, ця проста житьова вічна казка, 
пройшла у нас перед очима... 

„Весняні сни" поставлено в театрі Садовсь-
кого. Якось так склалось, що п'єса прийшлася 
іменно до цього театру. Сама по собі п'єса— 
явище, власне, не визначне ні з боку літера¬ 
турних, ні також з боку особливих драма¬ 
тичних ії вартостів. П'єсу прямо можно не 
ставити в ряд літературних бо вона і по 

своєму змістові, по ідеї і характеру—не ски¬ 
дається на ті драми, які ми звикли вважати 
за літературні.—Ні глибоких думок, ні ціль-
ности якоїсь орігіналної ідеї, ні типичних 
особ, ні ярко окреслених характерів, ні силь¬ 
них драматичних моментів—в п'єсі нема. Але 
змальована там картина це просто кавалок 
життя, занесений на полотно вірними фар¬ 
бами рукоіо сумлінного молодого художника. 
Сюжет п'єси—це одно з тих неписаних, вит¬ 
ворених міщанською фантазією оповідань, що 
блукають із вуст в уста серед людей буднів, 
серед нечисленних міщанських кол, або в 
гіршім разі—це буденний конкретний факт... 

От через що—бракує п'єсі першої й го¬ 
ловної літератуної одзнаки — ідейного уза¬ 
гальнення дії і типичности сюжета. 

За те п'єса має свою сценичну вартість. 
П'єса театральна. Дивиться ії можна за¬ 

любки. 
Дія повільно розвивається і зав'язується 

в цікавий вузлик, котрий потім з певним 
драматичним настроєм разв'язується, момен¬ 
тами захоплюючи глядача... 

П'єсі можна пророчити успіх, бо вона в 
нинішній стадії театру цілком вчасна, крім 
того не складна, вдячна для виконання. 

І виконано ії було загалом хороше... 
Особливо; зважаючи на кепьскі техничні умо¬ 
ви літнього театру купецького саду. Умови 
ці, хочеться думати, пошкодили трохи пов¬ 
ній художній правдивости обстанови, в якій 
перед глядачами пройшов ряд талановито 
витворених і художньо закінчених по статів. 

Трошки неприємно вражала обстанова 
1-го акту: не було ілюзії „льоху", того вох-
кого підвалу, де злиденно гне спину, тягне 
своє ярмо горопаха-швець, якому єдина вті¬ 
ха—це канарик та „мерзавчик". На ті обста¬ 
вини, в яких проходить життя шевця, ха¬ 
та неправдива: її треба зробити більш убо¬ 
гою і темнішою: змінити загальний тон, одмі-
нить краски, переробить стелю. Стеля зовсім 
не подібна: зроблена з софітів—вона прямо 
викликає естетичне обурення. Ганчір'я софі¬ 
тів не дасть ілюзії стелі в підвалі, де ії 
треба опустить значно нижче і в переспективі 
зробити ніби пбкотом в глибину кону. 

Обстанова 3-го акту теж трохи дивує... 
недодуманістью художнього заміру і неохай-



ністью виконання. Для театру, який має вже 
свою певну марку,—трохи не зручно рахува¬ 
ти на те, що публіка, мовляв, не розбере й 
не догадається, що в 3-м акті поставили 
тіж самісінькі стіни, що і в перших двох, 
але їх невдало тілько там чимсь позамазу¬ 
вали, щоб не знать було всіх дверей. 

А чом же не догадались замазать тих 
цеглинок, що як раз на тому самому місці, 
де й і в кухні шевця, ніяково виглядали і 
в хаті Поліни? Потім—диван і крісло теж 
крадуть ілюзію маленької, убогої і захисної 
кімнати двох сестриць—горівниць. В обста-
нові останнього акту, загалом правдивій і 
хорошій, треба яскравіш одтінити оцей мо¬ 
мент: скороспіле багацтво трагично бореться 
з грядущим неминучим убожеством; деталі 
цього моменту повинні відчути і художник 
і режисьор. П'єса вдячна для режісури. 
Вона йде легко, в вірних тонах, в добре ско¬ 
мпонованих поставах дієвих особ. Є, правда, 
одна зайва сцена—це ховання Антона Тур-
тюка од полиції. Сцену цю можна викинуть, 
бо вона крім того, що зайва для характе¬ 
ристики Антона щей шкодить, цільности вра-
жіння од тієї драми, що в той мент одбу-
ваеться в душі Поліни. Та ще, коли се 
технично можливо, хотілося-б внести корек-
тів в виконання сцен з старчихою: їх треба 
зробити більш рел'ефними, приблизить до 
переднього плану, бо старчиха—важлива дієва 
особа в п'єсі, а сцена з ії смерт'ю-це ж той 
ГОЛОВНИЙ вузлик, в який зав'язано інтригу. 
В грі артистів помічався такий ансамбль, 
таке художнє виконаннє, що, далебі, боляче 
згадувати про ті невеликі винятки, що все-
таки, мимо волі, дратують чутливого глядача. 
Це ті незграбні манери, незрозумілі ні з'яко-
го погляду рухи, якими прикрашував свою 
роль артист Петлішенко. Петербурзький па-
н и ч — і фігура провінщального дешевого 
Франта: це так не гармонично. Де ж лоск, 
Де фатовський тон, де тонка гра цього ро¬ 
зумного й хитрого нахаби. Просто доводить¬ 
ся пошкодувати, що у артиста в цій ролі 
виявилась така примитивна творча фантазія. 
Решта виконавців — це ряд реальних ху¬ 
дожніх постатів, закінчених, оброблених і 
яскравих. Втішають своїм виконанням д. 
Лініцька—Поліна і д. Доля-Маня. У Долі 
це ще один доказ, що артистка завжди 

дуже гарно справляється з дорученними ій 
ролями. 

Талан артистки помітно себе виявляє 
росте далі все в більшій і більшій мірі. Ко-
лорітний, соковитий—швець Туртюк—д. Ле-
вицький центральна художня постать, любов¬ 
но в зворушливих тонах змальована арти¬ 
стом. 

Але непростимі підкреслювання смішних 
виразів там, де одбувається у партнера дра¬ 
ма: в сцені смерти старчихи і в сцені з По-
ліною, коли остання дізнається про зраду Ва-
дима.—Вірну, рельєфну постать дав Корольчук 
в ролі Антона Туртюка, цього морального ка¬ 
ліку, що одірвався од рідного грунту і не 
пристав до чужого... Напів інтелігентний ви¬ 
гляд, вразлива грубість в поводженню навіть 
8 батьком, кулачний- прінціп, темні „діла"— 
все це ярко вилилось в строго продуманій і 
щиро проведеній д. Корольчуком ролі. 

Приємно задовольняє д. Марченко в но¬ 
вій, порівнюючи, для неї ролі жінки шевця, 
з'якою вона слушно справилась. Тихий без¬ 
грішний образ старчихи вдався д. Колесни-
ковій. 

Без краплини життя, з стражденною 
душею, з обмеженим світоглядом, жертва мі¬ 
щанського убожества—це Ніна, подруга Мані. 
Такий і, треба сказати,—вірний образ утво¬ 
рила д. Хуторна. 

Щиро було жаль дивитись на забитого 
Сеньку, що вже почав безпросвітну лямку 
„ученья". Цей хлопець характерно вдався д. 
Щербиш. Огидлива постать ростовстілої стов-
бової дворянки—намальована д. Полянською 
вірними, хоч иноді,—і надто густими фар¬ 
бами. 

Оце ті вражіння, які надають смілівости 
з певністью ще раз підтвердити, що п'єса 
буде мати успіх, і що над нею варто попра¬ 
цювати, щоб вставити ії в оправу як кар¬ 
тину, а не як ескіз. Слід ще взяти на увагу 
те, що переклад п'єси проситься на ради-
кальнну зміну, бо мова україньска, також і 
стільність мови в п'єсі дуже й дуже шуль-
гають в перекладі д. Левицького. Вже саме 
назвисько п'єси „Сни мшюлетние"—чомусь 
перекладено: „Весняні сни". Чи це ж справді 
так? А в п'єсі багато подібних а то ще й 
гірших помилок. 

О. М—та. 



Ще про наш театр. 

...Ні, так далі неможна!—Це ви почуєте 
сливе від кожного українського артиста. 

...Ні, це неможливо! — Почуєте ви сливе 
від кожного интелегентного глядача на вис¬ 
таві „звичайної" української п'єси. 

І одні й други незадоволені. Чім? „Дру-
ги" — примитівністью фабули й хвальшьго 
сценпчної акції, здебільшого примитивним, 
як що не хуліганським, користуванням де¬ 
коративними засобами, нехай не поганим 
але шаблонним, скільки разів баченим, до 
подиву тотожним виконанням, а „перші"... 
Перші? 

„Перші"—незадоволені незабезпеченістю 
свого становища, неможливістю мати зносини 
з товаришами через яку б не було свого ін-
стітуцію, й найбільше—помітним згіршенням 
матеріяльного становища, бо-ж, зауважено на 
„сборах", цікавість до української сцени па¬ 
дає і вже ні як не може дорівнятись до сбо-
рів давно минувших років, коли до того й 
„вартість карбованця" була вищого. 

Та й по всьому? Цім тільки актьор й 
незадоволений? 

Вже здавна, і останній рік досить ин-
тенсівно, на сторінках преси почались ба¬ 
лачки про необхідність з'їзду українських 
артистів для упоряження головним чином сво¬ 
го матеріяльного становиша; але ось в остан¬ 
ні часи з'вились статі, в яких український 
актьор виявляє себе з другого боку. Він ка¬ 
же:—Ми голодуємо, так! але не це турбує 
нас, нас гнітить думка про будучину укра¬ 
їнського театру, ми шукаємо порятунку не 
своєму череву, а театрові і, не бачучи його, 
покладаємо надію що може ми на з'їзді гур¬ 
том що небудь вигадаєм, винайдем! 

Так. Як би це не здавалось непевнимі 
чудним; але, як бачите, є безперечний факт, 
що є українськи актьорі, і далеко не так 
трохи як би це здавалось, актьорі які зде¬ 
більшого працюють, чи швидче голодують 
по дрібних українських^, трупах, яких в на¬ 
шій пресі зневажено й опльовано, яким на¬ 
віть відмовлено в праві називатись „українсь¬ 
кими" актьорами,—які незадоволені тім же 
що й интелегенти глядачі—загальним нап¬ 
рямком пануючим на нашій сцені. Помина¬ 
ючи тих з них, яких обходить доля укр. те¬ 

атру в звязку з моральним добробутом й роз¬ 
витком цілої України, крім ціх „мрійників" 
почасти зумисне, з'одягають у „практичну" 
оздобу, щоб зробити її більш зрозумілою то-
товариський більшости, почасти щиро див¬ 
ляться сами на справу прогрессу укр. теат¬ 
ру з практичного боку, бо—„коли, мовляв, 
зараз погано, що ж буде далі? Треба щось 
робити!« Що? 

У 1910 році в „Укр. Хаті" з'явились 
статті д. Кончиця (№ 2) і д. М. Григ... (№№ 
З, 4 й 5) в яких обгрунтовано доводилась не¬ 
обхідність діфференціації укр. театру. Було 
сказано: пора відокремить від драми оперу 
й оперетку. Засобами про початок цієї спра¬ 
ви д.Григ... вважав заснування окремої укр. 
опери; знаходив й відповідні сили й репер¬ 
туар. Матеріальний бік справи він пропону¬ 
вав полагодити або спільними силами самих 
співців й музик (річ досить важка, бо гарна 
опера, а нам можна, мати тільки гарну—ви¬ 
мога великихь коштів), або... кликав до по¬ 
мочи українських меценатів! Даремна праця! 
Наши українськи дукарі можуть дати сотні 
тисяч на русіфікацію рідного краю, а що б 
дати на Укр. оперу бодай якийсь десяток, 
цего мабуть жаден і з „щирих і свідомих" 
українців не зробить... переводяться „дур¬ 
ні" на Україні. 

Ще одна помилка була у тіх статтях. 
Автор відокремлював—оперу, а драму (яку? 
та що истнує зараз) лишав сучасним антреп-
реньорам. 

Але де гарантія, що ці „драматичні" 
антрепреньори не виставлятимуть ціх опер 
зі своїми „драматичними" силами, поруч зі 
своїми „драмами"? А це певно так і буде, 
бодай завдяки закону звичайної конкуренції. 
Ні, мабуть так театру не поділиш. 

Опера потрібна, що й казать, але коли 
й як вона утвориться,—це відомо Аллахові. 

А ділити треба! 
Що ж відокремить?-Те, на що не по¬ 

заздрить жаден антрепреньор (бо прибутків 
напевне не сподіватиметься) і чого сливе на 
Укр. сцені зараз нема—драми. 

Про драму повинно мати три речи- п'є¬ 
си, виконавців і, по над усе,—гродш 

П'єси ми маемо-ввесь світ до' наших 
послуг; де що вже є перекладене, решту 
можна мати аби хіть. Правда, деякі Lym-



кові патріоти вважають, що на український 
сцені можна ставити пєси тільки власного 
виробу, але позаяк їх (гарних) дуже й дуже 
мало, ми маємо право, по прикладу Англійців, 
Французів, Німців, Великорусів і т. и., ко¬ 
ристуватись перекладним репертуаром, бо 
й справді чім міг гірше инших? І коли вони 
досі ставлять чужі творі, то нам, на початку 
нашого відрождення, з чого ж і починать, як 
не з ІПекспіра й инших світових геніїв. 

Чи маємо ми виконовців? Здається що 
так. Але треба мати на увазі, щб нам пот¬ 
рібні виконавці особливі: минаючи їх артис¬ 
тичний хист—нам треба людей згодних го¬ 
лодувати для идеї. 

І я, знаючи трохи українського актьора, 
маю сміливість сказати: Так, ми їх маємо! 

Чи маємо ми гроши?... Хм... Оце питання! 
Гарних актьорів ми мали, не кажучи 

вже про сучасних нам корифеів. Але дійсного 
працьовника Укр. театру, який дав цій спра¬ 
ві всього себе: свій розум, освіту, енергію, 
ДУпгу і, гроши—ми мали в особі високопом-
ного Михайла Петровича Старицького. 

Чомусь не часто згадують його українсь-
ки актьори. Але нам, дбаючи про долю но-
ворожденої Української Драми, доведеться 
про нього згадать. 

Коли подивимось у театральні спогади 
М. К. Садовського, ми побачимо, що глядач 
на першій Укр. сцені бачив; великий, гар-
ний хор (гроші) гарних виконавців (наполо¬ 
вину гроші) й відповідну додержану обста¬ 
новку (гроші й великі гроші!) 

Цей театр мав поспіх, мав глядачів, 

був піонером навіть для других сцен (в спра¬ 
ві реализму на сцені, голови, чином „народ"), 
так що, поминаючи його вагу для українсь¬ 
кої справи, він робив справу навіть (хоч 
це трохи й сміливо) загально людської ваги, 
мав зборі (гропгі). 

Мали гроші й ті, що відокремились від 
М. П. Старицького і мали власні „д'Ьла"; на 
диво тільки сам Старицький нарешті гро¬ 
шей не мав! 

І от фундаторам Укр. Драми доведеть¬ 
ся про цю людину згадати і прикласти до 
театру його призабуті погляди. 

Але до справи. 
З попереднього виходить: грошей ук-

раїнськи меценати не дадуть; другого Ста¬ 
рицького нема. 

Ми повинні зупинитись тут і з'ясовать 
собі що: зараз вся оправа в грошах! Чи мало 
хиба є людей яки зичять поспіху Укр. Теат¬ 
ру? Чи не знайшлось би хиба актьорив, яки 
згодні були б голодувати й переносити все, аби 
було для чого? Але потрібний драматичний 
антрепреньор—це все одна особа чи коллек-
тив, потрібен антрепреньор котрий згодився 
б вкласти в цю справу гроши, гроши які 
можливо (або й—напевне) не повернуться; і 
мені здається що цім антрепреньором може 
бути товариство укр. драм, актьорів. 

Всі українськи актьорі, яким сором за 
сучасне становище Укр. театру їсть очи, які 
поневіряються по ріжним Задріпівцям, й го¬ 
лодують, виконуючи твори д.д. драморобів, 
хай збирають по шагу, збираються самі і 
засновують Український драматичний театр. 

Юрій Мова. 

Опанас Саксаганський. 
Шантрапа-Жарт на 1 д і ю . Кнїв, 1914. Ціна 20 к. 

™ P T , i £ H o H 3 K e 4 K a знаменне явище нашого 
письменства, не сама по собі, а тому, що на¬ 
писана славним артистом, 'знавцем нашої 
сцени. Останній факт дає змогу наочно ствер¬ 

дити різні думки, що в нашому часопису не 
раз було висловлено з приводу драми. 

Даний факт не є овочем літературного 
призвання автора, бо до сього часу д. Сак¬ 
саганський не виходив на літературну ниву, 
але автор вважав за потрібне випустить його, 
через те до цього твору треба однестись осо¬ 
бливо уважно. 



Незначна форма жарту не має ніякої 
ваги для зменшення поваяшости цього від¬ 
ношення: виводи зостаються тіж самі, що й 
при більш солідних творах. 

Які ж ті виводи? 
Перший той, що для реальної драми по¬ 

трібна дія і її розвій, а для цього осередкова 
постать героя, що й складають разом зміст 
пьеси. В цьому змислі в „Шантрапі" 
змісту нема, бо нема комічного героя і його 
Дії: міг би ним явитись актьор Безродний, 
але це зовсім лірічна фігура без основних 
ознак драматичности, а в даному разі комі-
чности: без якоїсь мети і попадання в комі¬ 
чне становище. Таким чином мистецьким тво¬ 
ром, з цього боку, „Шатрапу" ніяк не можна 
назвати. 

В цьому змислі автор одбива загальну 
рису нашого театру, де дійсна драма, а зо¬ 
сібна комедія, не є частою з'явою. 

Не виконуючи першої умови драматич¬ 
ного мистецтва, не маючи осередка, „Шан¬ 
трапа" подібна до розвинченої машини, де 
всі частини хитаються, або розкидані. Дру¬ 
гий вивод: не даючи внутрішнього комізму, 
автор мусить надолужати внішним, часом ка-
рікатурністю,—і цього в жарті доволі. Там 
окарікатурено Чижика, Мишку, Бездомного, 
Жука і т. д. Помічаеть ся вганяння за грою 
слів, і це в великій мірі. 

Третій вивод: при розвинченности дії 
зміст роспадаеться на окремі сцени, що ча¬ 
сом мало мають спільного. І з-осібна бувають 
за довгі,—як в жарті сцена хорової репети¬ 
ції, розмова капельмейстера з барабанщиком. 

Всим цим умовляються мінуси жарту, 
але є в ньому й плюси, що треба памьятати 
нашим спеціалістам драматургам, яко нові 
виводи по теорії драми. 

Четвертий вивод: реальна драма буду¬ 
ється на живих характерах, формах, і це є 
Дійсний плюс „Шантрапи". Автор мав вели¬ 
кий досвід в людях і через те у нього ряд жи¬ 
вих фігур, що так і встають перед очима в 
їх істоті і обопільних стосунках. 

Виявляються перед нами теж живо-ре¬ 
альні картинки актьорського побуту в без¬ 
ідейних „малоросійських трупах". 

Пятий вивод, що виплива з четвертого: 
повинна бути і у автора жива і влучна мова, 
без якої нема живих характерів. 

Такі риси ції пьески Саксаганського, яка 
через плюсові свої дані гостро виділяється 
з ряду українських жартів а 1а Бораковський, 
але з другого боку не досягав ступня мисте¬ 
цтва. 

Через те то і на сцені вона успішно пі¬ 
ти не може; по де-яких цікавих даних в ній 
все-таки немає того нерву живої дії, що при-
вязув глядача і од себе не відпускав. 

В усякому ж разі, з привмностю, можна 
врешті сказати одно, що для літературної 
творчости наш славний артист де-які данні 
безперечно має. 

їв. Ст—ко. 

Марія Проскурівна. 
ПАНІ ПИСАРКА. Оповідання. Київ, 1914. 

Чепурненько видане оповідання пані 
Проскурівни на жаль не варте того, що-б 
його пускати в широкий світ. 

Перше всього шо до змісту цього опо¬ 
відання: його майже нема. На всіх 44-ох сто¬ 
рінках стислого друку оповідання говорить¬ 
ся по половині, про те як люде сміються (не-
знать з чого), а в другий половиш, як во¬ 
ни плачуть. Пані авторка малює нам на ї ї 
перших сторінках сільську іділію. Тут не 
тільки радісна природа (було власне літо), 
а радісне і все село. Всі тут сміються. Смі¬ 
ються як по воду йдуть, сміючись гнуть спи¬ 
ну над городиною, над жнивом, косовицею і 
т. д. Сміються і один з другого. Головним 
робом сміються над бідною панєю писар¬ 
кою, яка, всі знають, дуже нещасна в житті. 
Се вже ідеальні „пейзани" п. Проскурівні 
скидаються на злих жорстких людей. Прав¬ 
да авторка упевня нас, що це здоровий сміх 
без натяку на зле, мовляв так вже весело 
живеться на селі, що і чуже горе здається 
за сміх. Але це тільки упевнення авторки, 
а на ділі виходить друге. Не дивлючись на 
те, що п. Писарка така нещасна з своїм п'я¬ 
ницею волоцюгою чоловіком, ніхто з селян 
до неї не ходить, нічим їй не допомогає, не 
розважає. А вона нікому зла не зробила. 
Справді чуже горе не болить.—Але що-б так-
таки все село було з одних недбалих людей 
—не віримо. Тільки і пожаліли її дві особи, 
та й то вищого коліна: одна вдова—пані, а 
друга попівна. Занадто се вже тенденційно 
і фальшиво. 

Друга половина дуже довга—знову стра¬ 
шенно не реально, росказує авторка, як дві 
цілком не знайомі людини: пані писарка і 
вдова за пів години зробились близькими 
подругами і цілий день плакали. Оповідання 
про цей день займає 29 стор. (з і 1-Ї ДО 40-П 
А на останніх 4-х сторінках малютьєся ціл¬ 
ком несподівано смерть п. Писарки та влови 
від сухот. г і Ц и і т 

От і все. Дуже мало змісту і ніякої псі-
хольогп героїв. 

Один тільки плюс і має це, цілком не 
цікаве, оповідання: гарну мову. Мова в ньо¬ 
му красива, чисто народня без жадних чу¬ 
жих ВПЛИВІВ. ^ечцпил ijr 

Ок. 



Ол. Новицькгій. 
ТАРАС ШЕВЧЕНКО ЯК МАЛЯР. Львів — Москва 1914. 

Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка. 

Давно сподівана книга нашого поважаного 
співробітника О. Новицького являється першою 
капитальною працею і дуже важним підручни¬ 
ком для дослідів над Шевченком як маляром. 
Книга, видана Львівським Науковим Товари¬ 
ством ім. Шевченка, вийшла у Москві, під без¬ 
посереднім доглядом автора. Праця О. Но¬ 
вицького складається з трох частин:—корот¬ 
кого біографічного нарису Шевченка як ма¬ 
ляра, реєстру праць Шевченка і знимків. з 
НІевченкових праць. Кожен з цих видділів, 
а особливе два останні, вимагали від автора 
великих довголітних, пильних дослідів, збі-
рання та фотографування, в наслідок цього 
О. Новицький явився озброєним краще ніж 
хто иньший для видання книги, що повинна 
покласти нову еру в виучуванню Шевченка 
як маляра. Перший розділ книги, біографіч¬ 
ний нарис, власне дає нам не багато нового. 
Наицікавійшим оригінальним місцем О. Но¬ 
вицького являється нова гіппотеза про нау¬ 
ку Шевченка малювати у Вільні у Яна Ру-
етема. Але цю свою гіппотезу сам автор спі¬ 
шить обезцінити заявою, що учився Шевчен-
™™™Ь0Г0 у

т ? и т е л я ДУже мало і шукати його 
тої ! L H a Ш ? в ч е н к а нема чого. Так само ав-
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М7 ЇЇ Я л и ? ™ " ' ™ 1 спе4іально в данно-
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 беРезоля 1858 р. Шевченко Ж - І ? Ї Ї 5 Гш! б-удинок Ерміта?у ' 
ГПЯАІЧНПРП ні р# Щ е ^кавим місцем біо-
™ У Я 1 ? Р И С У являється влучна порів-
і як насл1дГяРЛСТИКа Б Р ю ^ о в а і Шевченка, 

^ і« її? Т 0 Г 0 ' кваліфікація впливу пер¬ 
того на другого, впливу, що „не міг йти да¬ 
лі щд якихсь дрібниць і не скрізь і в дуже 
не багатьох річах«. Нарешті поставленнє 0. 

Новицьким картини Шевченка „в перший ряд 
проміж передвижниками, що з'явилися лиш 
у другому поколінні" мусимо віднести на 
особисті, давно виявлені в літературі, сімпатії 
шановного автора; але думаємо що ставити 
Шевченка між передвижниками, хоч би і в пер¬ 
ший ряд, це значить недооцінювати мальов¬ 
ничий хист Шевченка. Згаданими уступами 
майже обмежується цікавість біографічної 
розвідки і можна пошкодувати, що О. Но¬ 
вицький не дав замісць неї доклади іншого 
аналізу малярських праць Шевченка. 

Але головною і найбільш коштовною ча¬ 
стиною книги, за яку авторови належиться 
повне признанне і дяка всіх, хто працює над 
малярською творчістю Шевченка, це друга 
частина—Реєстр праць Шевченка. Переве-
деннє такої роботи вимагає кольосальної 
енергії, трудової здібности, але разом з тим 
це робота і вельми невдячна для автора, бо 
вже в самий момент вихода книжки вона яв-
ляьться почасти устарілою, почасти непов¬ 
ною, бо окремі номери праць Шевченка не¬ 
впинно переходять з рук до рук, відкрива¬ 
ються нові, ранійше невідомі речі і т. д. Ця 
доля не минула і працю О. Новицького, але 
це не зменьшує великої ваги самої праці. До 
неї можно і потрібно робити постійні по¬ 
правки, але праця зістається важною осно¬ 
вою для всіх будучих дослідників малярської 
творчости Шевченка. Можно не згожуватися 
з сістемою реєстру, поділенням його на роз¬ 
діли відповідно іноді змістові, іноді техніці, 
іноді призначенню рисунків, зовсім не можна 
згодитися з тим, що змішано до купи праці, 
що дійшли до нас і праці, про які маємо 
тільки звістки (иноді не зовсім до того-ж 
певні), але поправки, що до сістеми реєстру 
як і що до окремих номерів, то їх можно 
вносити пізнійіпе і при слідуючих виданнях. 
Так само, як при слідуючому виданню необ¬ 
хідно додати іменний показчик, відсутність 
якого понижує вартість книги, як справочни-
ка. Що до окремих фактичних поправок, яких 
вимагають відомости про де-які рисунки уже 
в момент вихода книги, то вони застеріга¬ 
ються трохи неуважним відношеннєм автора 
до такого важного збору шевченкових ри¬ 
сунків, яким володіє Київський Музей. На¬ 
приклад в реєстрі чотири акварельні порт¬ 
рети родини Катериничів (№№ 65—68) пока¬ 
зано у приватній власности, тоді як вони на¬ 
лежать Київському Музеєві. Так само порт¬ 
рет Радіона Лукомського (№ 43) належить 
не п. К. Могилянському, і портрет невідомо¬ 
го хлопчика (№ 120) не п. М. Новицькій, а 
обидва належать Київському Музеєві. Потім 
того рисунок—залив Усть-Урт (№ 310) напи¬ 
сано не сепією а акварелью і рисунок бере¬ 
га Аральського моря (№ 314) зроблено не 
олівцем, а тушою. По вказівках на літератур-



ні джерела без вказівки на власника біля ри¬ 
сунку—Пожежа в степу (№ 208) можна по¬ 
думати, що цей рисунок до нас не дійшов, 
а між тим це здається та сама акварель із 
збірки п. Н. Міронова, знимок з якої додано 
до петербурзького Шевченківського збірника 
видання цього року. Нарешті в реєстрі не 
згадано восьми рисунків—краєвидів із збір¬ 
ки п. Д. Болоховського подарованих до Ки¬ 
ївського музею. Але ціх дрібних поправок хоч 
вимагає реєстр шевченкових праць, та вони 
не зменьшують ваги і користі зробленої 0. 
Новицьким праці. 

Третя частина книги—знимки, принесла 
нам, признаймося, певне розчарованне. За-
місць по можливосте повного видання рисун¬ 
ків Шевченка, яке міг-би виконати О. Но-
вицький, володіючи своєю збіркою фотогра¬ 
фій, ми знаходимо в книзі тільки сто трий-
цять репродукцій. Коли таким числом обме¬ 
жено подані репродукції через брак коштів, 
то тоді, мусимо констатувати, видавець—На¬ 
укове Товариство ім Шевченка у Львові 
тяжко завинило перед українською громадою, 
не знайшовши потрібних коштів на скромне 
але повне виданне праць Шевченка. На авторі 
знову таки лежить вина за невдалу сістему 
розположення рисунків, що .в знимках ще 
неприемнійша, ніж в реєстрі. Невже шанов¬ 
ний автор не згоден з тим, що розположен¬ 
ня в хронологічному порядкові бодай тільки 
ста трийцяти влучно вибраних знимків біль¬ 
ше скажуть про розвій малярського талану 
Шевченка ніж, хоч-би, нарочито написаний 
біографічний нарис? Д. А. 

Ювилейний альбом Шевченка. 
Малюнки Тараса Шевченка, Вип. П. Виданне „Обще-
ства нмени Т. Г. Шевченка", у Петербурзі за артистич¬ 
ним доглядом проф. В. В. Мате. Петербург. Року 1914. 

В 1911 році з приводу пятидесятилітніх 
роковин смерти Шевченка Петербурзьке Бла¬ 
годійне Товариство імени Шевченка видало 
альбом рисунків і офортів нашого геніально¬ 
го поета і маляра. Дуже гарне виданне на 
трийцяти двох великих аркушах прекрасно 
подібраного паперу мало сравді ювилейний 
вигляд і було дійсним актом виявлення То¬ 
вариством пієтету до свого патрона. Тоді-ж 
Товариство заповіло, що той альбом мав бути 
лише першим випуском великого видан¬ 
ня рисунків Т. Шевченка. 

Але прийшлося чекати три роки, нових 
ювилейних роковин, поки вийшов другий 
випуск сего коштовного видання: на жаль 
продовженне не має такого святочного виг¬ 
ляду як початок. Сорок пять дрібнійших ри¬ 
сунків на трийцяти аркушах дешевшого па¬ 
перу, без провідної статті мають вигляд біль¬ 

ше буденний. Але коли Товариство мало при¬ 
чини переводити виданнє більш економно, то 
сим не маємо права благодійному товариству 
дорікати, тим більше що папір все ж взято 
досить приємного жовтавого відтінку, кліше 
зроблено тонко і видруковано (окрім знимків 
з сети) зовсім виразно. Під сим взглядом 
артистичному доглядові проф. В. Мате нале¬ 
житься повне признаннє. Хиба можно заува¬ 
жити, що ілюстрації до книги Полевого про 
Суворова краще було віддати штріхованими 
кліше, як вони надруковані в самій книзі і 
як ці самі і иньші рисунки з тої ж книги 
видруковали „Сяйво" і „Дзвін" в своїх юви¬ 
лейних числах за 1914 р., а не робити з них 
знимки на сітці. Правда, на сітці виконане 
кліше надає рисункам певну мягкість, та за 
те в данному разі віддаляє їх від орігіналу. 
Але без таких дрібних помилок велике ви¬ 
даннє, розуміється, обійтися не може. На 
жаль тільки на сих дрібнійших помилках ви¬ 
даннє не обмежилося. Головні дефекти ви¬ 
дання се відсутність сістеми в виборі мате-
ріялу, хаотичність його розположення, і не¬ 
простима небрежність в составленню справоч-
них вказівок до ілюстрацій. Так в передмові-
сказано: „На цей раз... у виборі малюнків (нава¬ 
жились) звернути найбільше уваги на офорти і 
акварельні праці, зміст яких торкався б більш 
або меньш України. Але і сеї сістеми не до-
держано, бо із 44 рисунків подано тільки 
два офорти: один автопортрет 1860 р. з ори¬ 
гіналу Мікєшина, другий також автопортрет 
того-ж часу. Акварелів подано справді біль¬ 
ше половини всего числа репродукцій і ак¬ 
варелі з ріжних часів життя художника від 
1838 до 1859 року. Подано і акварельні пор¬ 
трети і краєвиди, але розміщено їх в поряд¬ 
ку і не хронологічному і не відповідно змі¬ 
стові. Напр. на листі XI в горі уміщено ак¬ 
варель сцену з українського життя роботи 
1846—7 р.р. а під нею рисунок околиці Киї-
ва 1869 р. далі на листі XII у горі краєвид 
з берега Аральського моря — акварель 
1848—9 p.p., а під нею українські могили— 
акварель 1846—7 р.р. далі знову заураль¬ 
ський краєвид, і т. д. До того ж листи не 
номеровані, так само не номеровані рисунки 
коли їх по два на одному листі, а у вказів¬ 
ках іноді першим називається нижній а дру¬ 
гим верхній рисунок (листи IV, XV) иноді 
навпаки (листи XI—ХНІ), а на листі, на¬ 
приклад, XIV без справок специяльних і 
зовсім не можна довідатися, котра вказівка 
до якого рисунку стосується. Так само пе¬ 
реплутавши листи було би дуже важко де¬ 
які з них зложити у черзі і добратися, які 
вказівки до яких листів стосуються Самі 
вказівки подано іноді не точно; наприкл. до 
листу III сказано: „Знахарь. Малюнок тушьго 
до оповідання Г. Квітки«: „Знахарь" уміще-



ного у виданню Носакова..." Між тим у ви¬ 
данню Носакова уміщено не сей, а другий 
рисунок знахаря, більш цсіхологічно обробле¬ 
ний, з цікавою деталью цідійнятої брови при 
спущеному віці, що надав обличчу вираз за¬ 
хованого лукавства. Сей рисунок із виданая 
Йосакова передруковано в „Девоні", кн. 2, 
р. 1914, ст. 111. На третьому ж листі альбому 
подано ескіз до сього рисунку значно відмін¬ 
ний. Так само помилково сказано у вказів¬ 
ці до рисунку на листі IV внизу: „Суворов 
у татарському наметі", між тим, відповідно 
до тексту Іїолевого, Шевченко мав предста¬ 
вити не татар, а киргизів. Недбалість вказі¬ 
вок доповнюється недбалою коректою, особ¬ 
ливе неприємною в датах. Офорт автопор¬ 
трета на листі XXVIII позначено 1560 ро¬ 
ком (!). По де-куди не зазначено яким спо¬ 
собом рисування Шевченко виконав репро¬ 
дукований рисунок. 

Всі такі і дрібнійші помилки, що зале¬ 
жать виключно від недбалости редагування, 
понижають вартість самого видання і не да¬ 
ють можливосте користуватися сим виданням; 
се тим досаднійіле, що виданнє подає де-які 
материяли не опубліковані і не зазначені в 
других виданнях, як напр. портрет на листі 
XXIX. 

Не зрозуміло чому в альбомі рисунків 
Шевченка треба було умістити лист шкіців 
Штернберга. Коли спокусив до того зміст 
ціх рисунків, то подібні рисунки самого 
Шевченка можна було знайти в музеї ім 
Гарновського в Чериигові. 

Нарешті слід побажати, особливе спеці-
яльно ілюстраційним виданням, позбавитися 
хаотичности в термінольогиї і перестати іме¬ 
нувати під ряд малюнками і малюнки і ри-

Обридливий воляпюк. 
Альбом: „КИЇВ" видавництва „День". 1914. 

Мистецький смак енергійно у нас ши¬ 
риться, приходячи до нас 'з європейських 
одвірків. Бракує у нас хороших видань по 
мистецтву, а банальні, безличні альбоми з'яв¬ 
ляються наче в справжній Европі. Альбом 
к-иіва видання фірми „День" не перша ла¬ 
стівка, але під взглядом торговлі мистецтвом 
явище досить знаменне. 

Виданий на чотирох мовах він очевидно 
має на меті стати ходким крамом на всі ру¬ 
ки; та не в підписах діло. Під солідно пі¬ 
дібраним материялом підписи на ріжних мо¬ 
вах тільки пожадані. Але річ зовсім безсо¬ 
ромна, це для перекупської мети підшивати 
під мистецтво інтериаціонально-безличні тво¬ 
ри, як це зроблено в альбомі „Київ". 24 таб¬ 

лиці в фарбах з претензією на мистецьке 
виконаннє присвячено головному місту Укра¬ 
їни і наче обрано ті місцевости і пам'ятники 
Київа, що яскравійше зберегли український 
характер. Але альбом повинен промовляти 
не мовою підписів, не змістом намальованого, 
але характером рисунку. Можно намалювати 
шматок землі без жадного будинку, без жад¬ 
ного підпису, але з картини буде промовля¬ 
ти характер української творчости, як це 
наприклад буває у Масляникова, а можна 
підписати по українські „Хлоровський мона¬ 
стир", а з картини всеж буде дивитися шма¬ 
ток Скандинавії/як це ми бачимо на карти¬ 
ні Крона в альбомі >,Київ" І це ще краще, 
що хоч. скандинавський характер, а рисунок 
виразно має, бо далеко гірше зовсім безха¬ 
рактерні рисунки Ґалімского, Вжегца, Іжа-
кевича, Козловського, Фельдмана, Брюммерп, 
у котрих національність можна пізнати тіль¬ 
ки по мові підпису, манєра-ж малювати за¬ 
гально прийнята по інтернаціональних крам¬ 
ницях. Коли Романов силкується, малюючи 
Київ, подати куток Москви, а Попєльська. 
якогось польського міста, то це ще мусимо 
підкреслити на користь ціх авторів, це всеж 
достойнійше, ніж вище згадана безличність. 
І в такому альбомі українського міста із 24 
листів тільки три уділено Бурачеку і Орло¬ 
ву, що справді промовляють суб'єктивним, 
кожен по своєму, але українським характе¬ 
ром свого рисунку і своєї творчости. І це в 
той час, як у Київі находяться такі україн¬ 
ські майстри,' як В. Кричевський, Масляни-
ков, Холодний, що на київських же виста¬ 
вах давали чудові поетичні краєвиди Київа. 
Огидлива банальність Фельдмана, Ґалімско¬ 
го, Вжеща краще розпродається між інтерна¬ 
ціональним міщанством і вони більше любі 
видавництву „День". І цей факт треба під¬ 
креслити, про це треба кричати, бо в укра¬ 
їнській громаді випускають свої пазурі істи-
но-українські гасителі українського мистецт¬ 
ва, що глузують над українськими художни¬ 
ками і бойкотують їх не згірш об'єднаного 
шевченківського комітету. Д. А. 

І. Степовий. 
(Mazourka, Chanson sans paroles, Preludo. З романса 

на слова Рильського та 1 на слова Шевченка). 

Молодий композітор І. Степовий, до¬ 
сить вже відомий своїми романсами, які 
частіш і частіш виконуються співаками. Ві¬ 
домість ця цілком заслужена, бо, справді в 
цей час д. Степовий є один з самих талано¬ 
витих музик—українців. Надіслані твори по¬ 
діляються на чисті фортеп'янні п'вси та во¬ 
кальні. Скажемо раніш про перші. Всі ці три 



речі мають майже одні й ті самі плюси, й 
мінуси. Всі перейнято теплим, щирим настро¬ 
єм, лагідними почуттями. 

В них почувається не тільки таланови¬ 
тість автора, але ü його компетентність і доб¬ 
ра знайомість з музичними формами. Особ¬ 
ливо цікаві по мелодічності Prelude та Chanson 
sans paroles. Мазурка нам здалася слабішою. 

Разом з тим всі вони грішать одними 
хибами: занадто ще видно на них чужій вилив, 
це перше, а друге—цілком не мають укра¬ 
їнського колоріту^ Особливо захоплюється 
шановний автор Ґріґом (Chanson sans pa¬ 
roles). 

Дуже тонкі, мелодичні, і з великим наст¬ 
роєм з романси—хвилинки на слова М. Рильсь¬ 
кого. Ми зробили-б тільки одну увагу: занад 
то вже безнадійно закінчений романс „не 
грай". Так і проситься закінчити його квар¬ 
тою re-sol а не la-ге, як це робить автор. Ще 
не. звикло вухо кінчати мелодію па домінан¬ 
ті: Тим більше що таке закінчення робить 

вражіння питання. А слова „не грай" скорі¬ 
ше зойк наболілої души. Що тичеться до 
романса но слова Шевченка „Ой стрічечка 
до стрічечки"... то треба сказати, що він ро¬ 
бить найгірше вражіння. Зо всіх річей це 
єдина мажорна річ—а мажор, певно, не сфе¬ 
ра автора, в ній він себе почува зле. Романс 
і по мелодії і по гармонії примітивний і ма¬ 
ло орігінальний. Мимоволі напрошується по¬ 
рівняння з романсом на тіж слова покійного 
Лисенка. Цей останній занадто уже популяр¬ 
ний, аби його не знати. І порівняння дово¬ 
дить до скуткив далеко не користних для п. 
Степового. 

На прикінці резумуючи все вище ска¬ 
зане, мусим визнати, що твори п. Степового 
написані талановито з справжнім смаком із 
повним розумінням музичної техніки. Одного 
бракує—рідного колоріту. Видно треба тікати 
за ним на рідні степи та лани. 

Побажаємо-ж цього шановному авторові. 
Sol. 

АРХІТЕКТУРА. 

* Харьківська архітектурно-худооюня ви¬ 
става. Весною сего року у ХарьковІ мала вели¬ 
кий художній успіх 2-а вистава Українського Ху-
Дожньо-Архітектурного Виділу Харьківськаго Лі-
тературно-Художнього Кружка. Харьківські часо¬ 
писі з великою похвалою оповідають про виставу 
і її упорядження. В »Утрі« читаємо: „В цілій 
виставці виявляється якесь особливе замилуван-
не до переведення поставленого завдання. Ціла 
вистава складається з зразків українського бу¬ 
дівництва в цілому ряді фотографій, рисунків, 
шкіців і чертежів, в яких виявляються і пам'ят¬ 
ники старої української архітектури і новійші 
праці того-ж характеру, а також і внутрішньої 
оздоби помешкання. Якесь особливе закоханне до 
свого рідного, улюбленого видно в роботах на 
українській виставці. Тут не побачите ви чогось 
зробленого на спіх, нескінченого, але ви почу¬ 
ваєте себе серед тих, що зібралися працювати 
во имя красот, часто забутих. Тут вам показали 
те, що було у вас під руками, але що ви про¬ 
пускали не спостерігши, над чим..не роздумува¬ 

ли, не спиняли уваги. В самому Харькові ви ба¬ 
чите стару церкву, будинок, але проїдете мимо, 
не завваживши їх красоти... І ось раптом ви ба¬ 
чите навіть простий знимок фотографії з того бу¬ 
динку, на який дивилися учора в натурі і не 
завважили, і мимовалі спиняєтеся і любуєтеся". 
На виставці із зразків старого будівництва між 
иньшими виставили: П. Соколов коллєкцію фо¬ 
тографій з українських будинків під Харьковом, 
волинський єпархіальний архітектор В. Леонто-
вич 70 зразків старих деревяних церков на Во¬ 
лині і С. Таранушенко коллєкцію знимків з цер¬ 
ков харьківської єпархиї. Із проектів нових бу¬ 
динків виставили К. Жуков проекти будинків 
для шкіл Вовчанського земства вже збудованих 
і ще не викінчених, С. Тимошенко проекти харь-
ківських будинків, О. Сластіон проекти шкіл Лох-
вицького земства, Д. Дяченко проекти будинків 
для Лубенського земства і О. Лінник три проек¬ 
ти мійських будинків. О. Варяницин виставив 
шкіци декорацій до стін салі нового будинку 
Скорої Медичної Допомоги у Харькові, В. Галиць¬ 
кий демонстрував прикладаннв українського ор¬ 
наменту до домашнього побуту і крім того в вис-



тавці взяло участь багато артистів малярів. 
* Українська архітектурна вистава в Пе¬ 

тербурзі. Українська Громада Петербурзького ін-
стітуту цівільних інжинерів улаштувала на Ве-
ликодних святах в помешканні інстітуту другу 
українську архітектурну виставу. 

* Батуринсі.кий палац. Рада охорони па¬ 
м'ятників мистецтва і старовини передала вже 
зреставрований палац Розумовського під Батури-
ном Конотопському земству, для поміщення в цьо¬ 
му будинкові учительського інституту. Умовою 
передами поставлено, щоб зверхній вигляд пала¬ 
цу ні в якому разі не міг бути зміненим. 

* Палац Нотьомкіна. В місяшнику „Старне 
Годн" Г. Лукомський повідомляв про дуже лихий 
стан содержування у Катеринославі чудового па¬ 
лацу Потьомкіна, що нині служить будинком для 
дворянського зібрання. В ще гіршому стані со-
держуаться в Катеринославі старий величавий 
будинок обернений нині в провіянтські склади. 

СКУЛЬПТУРА. 
* Бюст Шевченка роботи М. Гаврилка. 

Молодий український скульптор М. Гаврилко скін¬ 
чив великий, в кілько раз більший від натураль¬ 
ної величини, бюст Т. Шевченка замовлений для 
української гімназиї у Кицмані на Буковині. Кош¬ 
ти на бюст зібрано учениками гімназії. Бюст п 
Гаври л к о в і у д а в с я ß T a K . ß Mjpj) ^ BJH 

замовяен™ „ а повторення цеї праці і тому од-

мірник і 3 Ш Т У Ч Н 0 Г ° КЗМЄНЯ В ЧИСЛІ Кількох П Р И " 
* Різбярі-селяне. Селянин Бабійчук з села 

Христиновки Уманського повіту вирізав з липо-
поотГРЄВа« ЦІЛУ П ° С Т а Т Ь Т- Ш л е й к а , копіюючи 
noeTL ^ К р а С И^к— В — а постать 
поета „ а в заввишки коло трох з половиною ар-

ДУже подобається селянам з околиці. 
оеяспя НИН П Є Т Р ° В е р н а 3 п і« Баришполя Пе-реяслаВСЬК0Г0 п о в і т у в и р . з а в п о г р у д д я Ш е в ч е н к а 

ській і " 6 ? Р Ш а ПраЦЯ ВеРни,-торік на київ-
РУ У С е 3 ^ Р Н а ВИСТаВЛЯВ Рі3ан^ 

сюжет п УЛ " 1 СИНІВ ЙОГО 3 м а т І р < ю > н а 

сюжет початку повісти Гоголя. 

МАЛЯРСТВО. 
* 1 ~а. ветта «штава картин і скульпту¬ ри. В к,нц, т р а в н я з а к р и л а с я п е р щ а в е / н я н а Уи_ 

става кшвських художників, не викликавши на 
протязі двох місяців до себе великого заінтере¬ 

сований. Виділялися на виставі роботи україн¬ 
ського художника М. Орлова, що очевидно воліє 
бути першим на селі, і певне тому в цій виста¬ 
ві взяв участь. В двох більших працях „Кітеж" 
і „Козацкі могили" М. Орлов блиснув не зви¬ 
чайно еффектовною і. елєганською технікою, якою 
ледве чи зможе похвалитися хто з київських май¬ 
стрів, а в картині „Охотники" виявив велику ви-
тревалість в тонах і декоративне розуміннє, при 
чому від постатів предків запорожців віє свіжіс¬ 
тю безпосередньої романтичної уяви. Із иньших 
участників вистави не зле підходить до укрансь-
ких тем М. Волошиновська і не без настрою пей-
зажи у В. Конколовича, але його фантазія дуже 
убога і позбавлена всякоі декоративности. 

* Третя вистава салону. Для третьої і остат¬ 
ньої в весняному сезоні вистави салон спровадив 
велике число шкіців і рисунків покійного Серо-
ва і кілько вітражів краківського Мегоффера. 24 
травня салон закрив свої вистави до осени. 

* Картина Шевченка із збірка Деларова. 
В 4-ій книзі місяшника „Аполлон" (пристор. 29) 
подано репродукцію з дуже сильної картини „Кад-
ріль в лазареті". Автором картини названо зі 
знаком запитання Т. Шевченка. Висловлюзться 
також з обережністю думка, що ця картина є 
твором ведотова. Картину написано олійними 
фарбами; вона була на виставі мистецької збір¬ 
ки покійного Деларова. Картина заслуговує на 
спеціяльний дослід і експертизу соліднійших спе-
циялістів. 

АРХЕОЛОГІЯ. 
* Археологичні знахідки. В Катеринослав-

щині в мавтку колишнього повітового маршал-
ка Левшина саме тепер роблять археологичнї 
розкопки. Справу цю веде спеціяльна експеди¬ 
ція під керовництвом проф. Яворницького. Поки 
знайдено кілька примірників ліпного посуду що, 
на думку професора, належить до „кам'яного ві¬ 
ку", а також чимало зброї: списи, стріли, місюр-
ки і инше з XVIII віку. Вкупі з зброєю знайдено 
кістяк людини і коня. Все знайдене передано до 
катеринославського музея імени Поля. 

* Поділська старовина. В околицях с. Троя-
нів, Балтського повіту, на землі удільного відом¬ 
ства, в стародавній могилі знайдено скарб, який 
складається з таких знахідок: стародавня масив¬ 
на ваза чистої бронзи (пів арщина вис), з руч¬ 
ками і вушками, з того ж матер'ялу ринка з по¬ 
кришкою, з міді, усяке коштовне намисто і дзвінки. 



Знайдені речі переслано в Кам'янець губерна¬ 
торові. Місце археологичної нахідки охороняється 
вартою. 

Кам'янецкий комітет товариста охорони па¬ 
м'яток старовини організує цим літом екскурсію 
для дослідів подільських пам'яток старовини. Той 
же комітет ухвалив поставити охорону до старо¬ 
винного палацу в м. Жванці. 

ПАМЬЯТНИКИ. 
* Пам'ятник Шевченкові у Львові. 15 чер 

вня у Львові був відкритий на невеликій 
площі перед Національним Музеєм пам'ятник Т. 
Шевченкові подарований українцям міста Львова 
покійним Володковичем. Пам'ятник має склада¬ 
тися із бронзового погруддя поета, дуже невдало 
зробленого покійним польським скульптором Ґо-
дебським і підстави з теребовельського рожевого 
каменя. 

* Пам'ятник Шевченкові на селі. У неділю 
8 червня о третій годині по полудни святочно 
відкрили пам'ятник Т. Шевченкові в селі Горбо-
чах Щирецького повіту в Галичині. 

* Як не треба ставити пам'ятника. Сум¬ 
на пригода з вибором для пам'ятника Шевчен¬ 
кові проекту Шортіно вже стала прикладом того, 
як не треба робити. В засіданню Київської Ду¬ 
ми 4 червня, обмірковуючи умовини конкурсу 
проектів для пам'ятника цареві Олександру III, 
гласний Дітятін казав: „Були випадки, коли жю¬ 
рі вибірало один проект, а комітет, меньш ком¬ 
петентна інстітуція, другий. Необхідно щоб чле¬ 
ни жюрі — художники взяли участь і в комітеті 
при виборі проекту". Крім того п. Дітятін казав: 
„П.п. художникам, що беруть участь в конкурсі, 
необхідно зарані знати, хто входить в жюрі, хто 
являється їх суддями". Дума згодилася з п. Дітя-
тіним. 

ТЕАТР. 
* Український театр у Львові. Галицька 

українська трупа Стадника дає три вистави під 
час Шевченківського свята у Львові 27, 28 і 29 
червня. Виставляв слідуючі пьеси: Казка старого 
м л и н а—Черкасенка, Ой не ходи Грицю — Ста-
рицького і Молода кров—Винниченка. 

* Український театр в Галичині. Галицька 
українська трупа „Руської Бесіди" з ЗО червня 
починав вистави у Борщові опереттою Лєгара— 

Єва. Третього липня виставляв п'всу Винничен¬ 
ка „Чорна пантера і білий медвідь". 

* Гастролі Бореллі. В галицькій українсь¬ 
кій трупі, що грала до 28 червня в Чорткові ви¬ 
ступав на гастролях відомий артист тенор Ми-
ланської опери Бореллі. Артист виступав в опе¬ 
рах: Фауст, Пані Баттерфляй, Оповідання Гоф-
мана і Кармен. 

* Зміни в трупі М. Садовського. Перша спі¬ 
вачка трупи М. Садовського М. 1. Литвиненко не¬ 
забаром кінчав службу й їде до Петербургу в 
театр .Музичної драми". На ії місце запрошено 
п. М. 3. Гребінецьку (лірично-драматичне сопра¬ 
но), яка почне співати с 1-го вересня. Артистка 
скінчила київську музичну школу Лісневич-Носо-
вої, а потім пройшла курс співу в славетного 
українського артиста О. Мишуги. Співала один 
сезон в одеській оперній трупі Багрова. 

* Українська трупа А. Огіренка та Г. На-
уменка грає в г. Миколаїв!, на Херсонщині. 

* Українська трупа під орудою І. А. Цап-
лія з 14 іюня грає в Дмитровці, на Херсонщині. 

Склад трупи: д-ки Орлова, Зірка, Попен-
кова, Родина, Аркова, Полтавцева і Квітка; д-ії 
Антонів, Васильєв, Зіноватий, Прокопенко, Фе-
дорців, Слюсаріз, Максимів, Цаплій і Щекков. 

* Українська трупа д. Азовського грає в 
Тульчині, на Поділлі. 

* Українська трупа А. Л. Суходольського, 
що грає в Катеринославі робить добрі збори. З 
Катеринослава трупа їде в Ростов-на-Дону. 

Склад трупи 96 душ. 
* Українська трупа Івана Горемики грає 

в м. Чуднові, на Волині, де пробуде до Петра 
(29 іюня), а потім переїде до Бердичова. З Бер¬ 
дичева трупа має переїхати до Житоміру і буде 
грати в літньому театрі - в саду д. Хорошанського. 

* Українська трупа Рудикова грав в Чер-
нигові в літнему театрі на валу. Трупа робить 
дуже гарні збори. Поруч з українськіми п'єсами 
виставля і рос. опереткі. 

* Театральна вистава на селі. В селі Ко-
ротичі, на Харьківщині, на другий день зелених 
свят одбулась українська вистава, улаштована 
гуртком тутешніх аматорів. Ставили п'єсу Кар-
пенка-Карого—„Розумний і дурень«. Вистава ця 
одбулась в коротичанській народній школі. Гля¬ 
дачів було дуже богато, так що і квитків не хва¬ 
тило. Чистий збор од продажу квитків пішов на 
користь коротичанського санитарного попечи-
тельства. 



* Вистави. В с. Пісчаному, на Полтавщині, 
місцевий гурток аматорів впорядив виставу. Гра¬ 
ли „Повернувся із Сибіру". Прибуток од вистави 
повернуто на користь полтавського товариства 
боротьби з сухотами. Всі аматори виконали свої 
ролі гарно і вистава пройшла з успіхом. 

На Полтавському земському черепично-це¬ 
гельному заводі відбулась вистава, улаштована 
гуртком аматорів, що складається з робітників та 
робітниць цього завода. Виставляли „Невольник" 
Кропивницького та „На сіножаті" — Яновської. 
Вистава мала успіх. 

* Аматорська вистава. В Слуцьку, минськ. 
губ., 15 червня ц. р. місцевий гурток аматорів 
українців влаштував в помешканні вільно-пожар-
ноі дружини театральну виставу. Грали драму 
Карпенка-Карого .Наймичка« і комедію „Буваль¬ 
щина". 

* Українська вистава в лагері, В неділю, 15 
червня, в лагері поблизу г. Чугуїва в літньому 
театрі 1.24 п. Вороніжського полка, салдати 123 
п. Козловського полка упорядкували виставу. Чо¬ 
ловічі ролі грали салдати, а жіночі дівчати-ама-
торки із села Малинівки, Виставляли „Шель-
менко Деньщик" Г. Квітки-Основ'яненка. В ан¬ 
трактах грав оркестр полкової музики. Після 
п'єси був дівертисмент. 

в*ІКраїНСЬка виста«* ° Сочі (Чорном. губ). 
с л у ж а Т ^ ТЄХНІКІВ' П Р И к а * и « - . банковських 
служащих и т. д . знайшлись українці не без та-

актеоа тТ**„ ^^^ Р е ж и с е Р о м колишнього 
2 L Г Колесн«че'ка А. Пататуку зорга-

«зовали гУ р т о к і почали вистави. Перше поста-
всім не п І " С у в Т Г 8 ГРУДНЯ' ••"телігенцїя зо-

ПРИШЛ с С б Г т и к С б ° Р У ВЗЯЛИ ?Ь РУб' ' ТаК ЯК 
ргів- і пі, костюми, то мали 20 руб. бо--

»На о д Т ь о і Г 0 Г Т Е К И П°Ч а Л И УРИВ"И «Ні 
і почали ° 7 (ЯКИЙ було здано під біогР*Ф) 
с п е к т Г Г : 6 ^ ГСТХВИ- ^ "ЄРШІЙ " 
k(? ro 25 січня ю і 7 " Р е в о л ю « і я " Володсь-
було багато L Г> **"* п о в н і с е«ький зал, 
Рів- Цей с і ' ЯКІ ГУЧН° В І т а л и а м а т о " 
I він 13 ЄКТВДПЬ окРилив Український гурток, 
- по3

ЧаГо°б
Г° В й — в „Нахмарило- Гр^чен-

в ш ^ н у в Г н я і Г и Г Г «"б " ^ ПР° Д0СТ°ЙНЄ 
Почали готувати н Т Т' Г< Ш е в ч е н к а ' 
кораціи, 20 г а р н и х " а т а Р а С Т О Д О Л Ю " ' 3 Р О 6 И - д е -
пушена афіша'з сл Г а г " " " Т ^ ^ ВИ" 
ні. Т. Г. ШевченГ Z l * С0ДНЯР0ЖДЄ" « иула самою ж тою адміні¬ страцією заборонена і всяк* /*„„ 

Ґ п« і всяке святкування перед 

спектаклем заборонено. Але всі, навіть робітники, 
уже знали про це; книж. маг. виписав багато по¬ 
ртретів і откриток Т. Г. Шевченка які зразу і 
розійшлись, вимагали робітники українських кни¬ 
жок, але таких в Сочі нема. Спектакль пройшов 
гарно. „Вечерниці" Нищинського также зробили 
велике вражиня. 7 березоля поставили „На пер¬ 
ші гулі" Васильченка і другий раз „Хатню рево¬ 
люцію". 22 березоля „Наймичка" і 10 квітня йшло 
„На біднаго Макара" Володського. Гарно те, що 
в виставах нема оцього „малоросійського" бала¬ 
гана; пьеси ставляться серйозно з художньою пра¬ 
цею і гурток мав артистичні сили. За цей час 
придбали гардероб вь 300 руб., 4 власних деко¬ 
рації, 50 руб. одлічили благодійному товариству 
бідних і весь прибуток з „Наймички". 

* Концерт хора Давидовського. У Миргороді, 
на Полтавщині 8 і 9 іюня хор під орудою д. Да¬ 
видовського урядив два концерти. Програма кон¬ 
цертів складалась виключно з українських пісень. 
Концерти мали великий успіх. 

ВСЯКІ ЗВІСТКИ. 
* Стипендия імени Ол. Мишуґи. Виділ 

Музичного Товариства ім. М. Лисенка у Львові 
розписав конкурс на стипендию ім. Олександра 
Мишуґ'и. Стипендия виносить річно 1.200 корон 
і виплачується що місяця по 100 корон. Вона 
призначається для свідомих українців без ріжни-
ці пола, котрі схотять посвятитися фаховому ар¬ 
тистичному студиюванню співу і музики. Першен-
ство до стипендиї мають члени родини Олексан¬ 
дра Мишуг'и. 

* Шевченківське свято у Владивостоці. 
Кілька років підряд у Владивостоці упорядкову¬ 
вались Шевченківські свята. 

Про дозвіл цих свят особливо турбоватись 
не доводилось;—Упорядчиками вироблялась про¬ 
грама вечора, посилалась для підпису до полиц-
мейстера і на тім діло кінчалось. 

Так було і в 1911 році,—в 50-ті роковини 
смерти Т. Г. Шевченка,—але в день самого свята 
губернатор, не зважаючи на те що афиша і про¬ 
грама були підписані полицмейстером,—заборо¬ 
нив свято. 

З огляду на таке становище, владивостоць-
ки українці почали турбуватись, про упорядку 
вання 100-х роковин нарождення Т. Г. Шевчен¬ 
ка, ще з 1913 року. 

Довгий час з цих заходів нічого не вихо 



дило, а, головне, через те, що не було такої лю¬ 
дини, котра узяла б на себе турботи, перед гу¬ 
бернатором, про дозвіл вечора. ' Де-хто з україн¬ 
ців боявся взятись за таку справу, а другі, не 
маючу надії на поспіх—тепер не хотіли псувати 
шлях другим. 

Нарешті, один з українців порадив зверну¬ 
тись до д.д. Гомолицького і Жукова. Особи ці з 
охотою згодились і... почались турботи. 

Потрібні були уповноважіння від Київського 
Комитету, в звязку з цім справа затяглась, але 
і по одержанню уповноважіння, діло все таки 
стояло на місці, аж до того часу, поки з міні¬ 
стерства не одержано було дозвіл на упорядку¬ 
вання Шевченковського свята, (одерж 12 лют.). По¬ 
трібно було за такий короткий час підготувати 
хор, солістам підготувати свої номері, упорядку¬ 
вати кіоски, написати відповідні декорації, і т. 
инш. Безумовно, за такий короткий час приго¬ 
тувати багато —не було змоги, але і те мале, ко¬ 
тре було здійснено, наповняло серця упорядчи-
ків великою чистою радістю і гордістю за свого 
Генія. Програма вечора складалась з 3 одділів. 

Великим з'єднаним хором, (хор укр. драм, 
гуртка, студ. східн. інстіт. і учн. музичн. школи) 
під орудою д. Полетики, меж иншими №№ вико¬ 
нано було: „Заповіт«, „Слава", „Жалібний марш" 
і др. кращі українскі пісні. Під час виконання 
„Заповіту" всі глядачі встали. 

На погруддя поета покладено вінки від міс¬ 
цевих товариств: „Собранія Приказчиков" і „На-
родньїх чтеній", від української колонії м. Владі-
востока і Е. і М. Шишляннікових. За кожним 
вінком хор виконував—„Славу". 

В концерті брали участь: професор одцілу 
„Имп. Муз. Общ."—Д- Петровський, артист ук-
раїнськ. драми—Мова, артистка-Крупська, Го¬ 
лова Т-ва народніх читань—Тамм'. 

Український драматичний гурток, студенти 
східного інстітута і учні музичн. школи „Импер. 
Муз. Общ." в фойє були упорядковали кіоски в 
українському стилі, де продавались: книжки, ли¬ 
стовні картки, портрети Т. Г. Шевченка і др. 
українських письмеників. 

* Українська пісня в Празі. На "початку бе-
резля цього року улаштовало товариство Слявія 
в Празі вечір української пісні, на якому пані 
Ружічкова проспівала в орігіналі кільконайцять 
українських, пісень. Пізнійше п. Ружічкрва мусі-
ла повторити свій концерт в більшому помеш¬ 
канню. 

10 червня найбільше співоче товариство в 
Празі Hlahol улаштовало українській концерт в 
найбільшій празькій концертовій салі. Програма 
концерту складалася із творів В. Барвінського, 
Л. Куби, М. Лисенка і С. Людкевича. Виконав¬ 
цями були пані Сазимова і хор товариства по¬ 
над сто голосів під орудою Кржички. Виконува¬ 
лася вся програма в чеському перекладі проф. 
Новака. Чеські газети зазначили' велике вражін-
ня сего концерту. В газеті „Народні-Лісти" між 
иншим було сказано: „Того року товариство Hla¬ 
hol свій концерт присвятило пісні полуднево-сло-
вянській, а цього року занесло між нарід Украї¬ 
ни... У нас звязане з українською піснею поняттє 
туги і задуми; однак кілька взірців народної піс¬ 
ні, взятих з програми, переконали нас, що й 
гнетений український нарід потрапить розвесе¬ 
литися піснею, що в душі того народу прозира¬ 
ють через сум і безнадійність також і яснійші 
хвилі"... Найбільше праці коло улаштовання цьрго 
концерту поклав п. Василь Барвінський, котрий 
також зладив брошуру, в якій, яко вступ до про¬ 
грами, оповів про суть української народної піс¬ 
ні, про ріжницю між українською і московською 
піснею і подав джерела до студій нашої народ-
ньої пісні. 
. * Вистава українського мистецтва в Ка¬ 
наді. В місті Вініпег" товариство „Вестерн Арт 
Асосіейшен" урядило виставу артистичного до¬ 
машнього промислу. Крім творів.українських було 
ще виставлено твори артистичного промислу фля-
манського, канадийсько-французького, скандинав¬ 
ського, англійського і індійського. Але всі ці ви¬ 
діли разом не були більші від одного виділу ук¬ 
раїнського, що був уряджений дуже вдатно і справ¬ 
ляв велике вражіння. Оглядачи вистави могли 
близше довідатися про український народ з про¬ 
даваних там книжок Я. Федорчука по французькі 
і р , Сендса по англійськи. 

* Антоніо Шортіно. В виду хоч І сумної 
слави, що здобув скульптор Шортіно на Україні, 
варто подати про нього відомости: він родився' 
1882 року на острові Мальта і по освіті був 
інжинєром-елвктротехніком. Але, спокусившися 
на мистецтві, переїхав до Риму, де скінчив інсти¬ 
тут мистецтва, а потім учився в Парижу. Впер¬ 
ше виступав на виставі в Римі в j904 році 
В 1906 році одержав по його словам першу пре¬ 
мію на інтернаціональному конкурсі за проект 
памятника Адріану Данглі, який в 1907 році 
десь і поставлено. В Буенос-Айресі одержав 



другу премію за проект памятника „Незалежнос-
ти і в Петербурзі в 1911 році також брав 
участь в інтернаціональному конкурсі і його про¬ 
ект сподобався „Новому времени-. Крім того ро-
бив богато статуй і Й^ • . 

чіаіуи і бюстів на ріжних виставах, 
але н. вистави ні конкурси, в яких Шортіно 
не з и Г Т О М Н ° бЄРЄ УЧаСТЬ п о в а ж н о г ° імени Й 0«У искали. З приводу конкурса проектів для 
памятника Ш е в ^ „ к о в і , „Аполлон« його нази-

Г " К а к ' м т о заезжим італьянцем Шортіно«. 
• оаплУ™ашй клубок. В числі 5 - 6 „Кло-

сів ук Р а ї„ с ь к и х . „. ф р а н ц і ш к а Вольська пише, 
підставі „досить певних жерел, що художник 

а л і м « и й уважав проект Шортіно за дуже 
•гивиО1[ОВИЙ' С К 0 М П 0 Н 0 В а н и й без творчої ініция-

Ця думка в колах польських художників 
не виняткова.« П . Василь Кричевський в № 130 

ЗДИ пРив°ДИть вислов художника І. Селезне-
ßa, то: „краще дать Шортіно три тисячи і хай 
заоіраеться зі своїм проектом«. Навпаки Рада в 
«j 4G приводить слова І. Селезнева: „Я щиро 
обстоЮвав-би проект Шортіно... бо... (цей про-
ект) є р,ч цілком художня«... і слова В. Ґалім-
ппГЛ"" ."СПравді талановитий і справді художній 
проект малійця А. Шортіно«. Де-ж правда? Не-

вже Рада, або п. п. Вольська і Кричевський не 
додержуються правди? Чи може самі художники 
В. Ґалімский і І. Селєзнев відповідно обстави¬ 
нам міняють свої думки? Цей клубок цікаво, на¬ 
віть потрібно, розплутати. 

* Фойє театру київського народнього дому. 
Вже третій рік починаються заходи над декора¬ 
цією лівого фойє при театрі київського народ¬ 
нього дому, але все на марне. Цього року теат¬ 
ральна комісія доручила виконаннє цеї справи 
славнозвістному п. І. Щитковському. Цей пан 
вдався до художника В. Кричевського, котрий і 
скомпонував дуже гарний рисунок стінної розписі. 
Комісія проект ухвалила і було вже приступлено 
до роботи. Але хтось із гласних роботу спинив і 
розпорядився замазати фойє олійною фарбою. Та¬ 
ким чином Київ, що досі не має ні одного взірця 
модерного декоративного малярства, старанням 
„культурних" гласних дістане в народньому 
домі антигігієничну огидливу мазню олійною 
фарбою. Варто уваги, що той самий п. Іван 
Щитковський, що зумів провести через думу 
нікчемний проект Шортіно, не годен був об¬ 
стоювати твору справжнього декоративного ми¬ 
стецтва. 

Твори надіслано до редакції. 
Фридрих Шиллер вип. II.—Всесвіт, бібліотека. 
X. Алчевська—„МОЕМУ КРАЮ" поезії. 
X. Алчевська— »ВИШНЕВИЙ ЦВІТ" поезії вип. II. 
Панас Мирний—„СЛОВО О ПЛІаКУ ИГОРЕВ-Ь". Дума 

про військо Ігореве. 
Гаврило Левченко-ЦІВІЛЬНИЙ ШЛЮБ" п'єса на 3 дії. 

Олелько Островський—„Облога Винниці" (1651 р.) вид-во 
Історична белетристика ч. 3. 

П.Чижевський—Про земство та як обірати земських гласних. 
Г. Коваленко-Коломацький (Гр. Гетьманець)—Чим шкодять 

нам мазепинці. 
Іван Франко— Лис Микита з німецького. 
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