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О. І. Бородай і харківський кобзарь Гн. Гончаренко. 



Від редакції. 
Inter arma silent musae... „Під час війни змовкають музи",—каже стародавнє 

латинське прислівья. 
Під час війни замира духовне життя, і вогник його тихо блимає серед темряви 

людської свари. 
Цей тяжкий час переживаємо нині й ми,—весь великий край, оповитий тугою 

смерті. 
Припинилося і в нас духовне життя і, хоч не замерло воно зовсім, але душі 

наші, зворушені надзвичайним становищем, налиті глибоким жалем, звертаються од 
мистецтва далі—туди, де не до мистецтва, не до життєвої, хоч би й високої забави. 

Цей настрій одбився і на нашій видавничій справі. 
Змінилися умови видання,—задзвеніли arma, замовкли musae, і погасло на кіль¬ 

ки часу „Сяйво"... Нині пробивається перший його промінь... Чі є кому світити? 
Будемо сподіватись. А тим часом просимо читача вибачити нам, просимо по¬ 

могти нам і памятати, що світло сяє тільки доти, доки є під ним багаття. 
І від того, як складатиметься читачами багаття їх спочуття, в значній мірі за¬ 

лежатиме й те, чі довго і яким світлом і в прийдешньому році буде виблискувать 
наше „Сяйво?. 

Будемо сподіватись. 

Jfioba. 
Жита достиглого шелести ІЇяні, 
Журкіт струмочт-4 вогненне слово, 
Спів соловейковий, ночі весняні, 
Біла хатина, могила в тумані— 
Все в тобі єсть, мелодійная мово! 

Ти—наче музика. Легка, співуча. 
Все, як ставок, в тобі ясно і повно. 
Ти—мов з кришталю, і ти—наче круча; 
Ніжна, дзвінка, невимовно-оюагуча,— 
В грудях кохаю тебе молитовно. 

Ти у степах, наче воля, складалась. 
В казці, оюиттю, у молитві і в пісні— 
Скрізь ти велика. Дзвеніла, кохалась,— 
В оюалощах, піснях дівочих складалась, 
В славі минулій і в думці первісній... 

Вільна, прекрасна! Горять в тобі рани 
Мучнів великих—так палко, так свято; 
Грають степи—і скрегочуть кайдани... 
Чула на спів, на кохання, на рани, 
Вільна, прекрасна, роскішна, багата! 

І. Цітович. 



Ієремія Могила. 



Асан і Зейнеп. 
(Шкіц). 

І. 
Гарячий кримський полудень. Море сиг 

не-синє; воно все тремтить і переливається, 
грає тисячами барв... Чинари й тінисті оріш-
ники якось замліли від палючого сонця; во¬ 
ни всі скупчились над холодним струмочком, 
ніби чекають чогось... Маненька татарва, з 
голими ніжками, бігає, підкотивши штани, 
вздовж гірської річки, перестрибує, з камня 
на каменець, хлюпається і кричить щось по-
своєму!.. 

А вода упинно несеться в море... 
Під горою, коло чинар—кам'яний мур, 

і в ньому—кінчик залізної труби, з котрої 
дзюрчить вода; над трубою, по кам'яному му¬ 
ру, вирізано рік, коли воду.знайдено. Це—та¬ 
ка криниця!.. Сюди приходять молоді й старі 
татарки nó-воду... На разі весь аул ніби за¬ 
снув; на плискуватих дахах нікого не видко; 
кручені паничі манячать коло ледве помір¬ 
них вікон, над дахом в'ється легесенький 
димочок, а коло дверей висить розвішаний 
перець і сухий тютюн... 

В одній саклі двері одчиняті; крізь них 
видко молоду татарку, що сидить на кам'я¬ 
ній долівці і плете сітку для риби; тим ча¬ 
сом молодша сестра ії росплітае їй волосся 
и порається коло неї з полумиском рудої, 
розбовтаної в воді фарби, в котрій вона те 
волосся мочить... 

Повз саклю тягнуться по вулиці рипу¬ 
чі нудні мажари; їх обгоняють порожні вози 
каменярів. На дні одного з тих возів лежить 
молодий турок. Голова в нього мальовничо 
завинута хусткою, на ногах-шкуратяні че¬ 
ревики, втягнуті мотузком; а весь він-у бі¬ 
лому,—в якомусь полотняному дрантю з 
матнею і в холошнях, шо з колін аж до п'ят 
обтягують його й роблють струнким, мов ки¬ 
парис. • 

— Зейнеп! Зейнеп!.. 
Татарка, що седіла й плела сітку, ще 

здалеку побачивши його, вирвалася зляка¬ 
но з рук сестри і сховалася за дверима. 

— Асан! Асан!—шепнула вона їй... 
Сестричка з дрібними кісками і в кру¬ 

глесенькій, вишитій шапоньці, виглянула з 

саклі й відповіла каменяру: „Зейнем пішла 
по воду". • 

— Брешеш,—буркнув він і грізно блимнув 
своїми очима на дівчинку. Далі він знов ліг 
на живіт і байдужно сіпнув віжки. 

Коні рванули й побігли далі, з гори. 
Асан ще раз ліниво оглянувся на саклю й 
замугикав якусь пісню. 

Він почав мріяти про Зейнеп... Чом це 
Зейнеп боїться його?—Така хороша, швидка 
і моторна, з очима, переляканими, мов у сар¬ 
ни, але горда, що й не підступишся!.. І не 
гляне НІКОЛИ! 

Батько ії—заможній господарь, має пиш¬ 
ний сад і городи, поле тютюну й великий 
виноградник... У нього тільки дві дочки... 
Але-очі ії! очі!.. Найбільше вони ваблють 
Асана... 

Він і сам не знає, що з ним робиться, 
як він їх бачить: здається, підхопив би ії на 
руки і поніс би в гори ії, жінкою статись 
для нього... 

Та як згадає, що він убогий каменяр... 
...За для нього, убогого каменяра 

II. 
Зейнеп не думає про Асана. Вона тіль¬ 

ки страшенно боїться його. Чи піде по воду, 
де тінисті чинари,—набира воду,—то і здріг-
неться, як шо вчує чиїсь легкі кроки... Чи 
піде над море, сяде на березі, обхопить го¬ 
лову руками,—слухає моря... 

А воно шумить, шумить без кінця 
Було, нечутко підкрадетьсв до неї сестра, 
вхопить за шию, то вона так і замре, похо¬ 
лоне... 

Не розмовляла з „ним" вона, а от знає, 
відчуває, нишком, що він ії сподобав... 

Але їй—байдуже... В неї про нього гад¬ 
ки немає!.. Вона любить море;—он воно яке 
гарне стелеться; любить зорі; любить рідну 
саклю... 

А до нього їй байдуже, байдуже!.. Як 
гарна чинара, зросла вона в батька, слухала 
моря, дивилась на зорі... Теплі кримські но¬ 
чі тішили й розважали ії. Малою—гулялась 
вона серед ріжнобарвних камінчиків, котрі 



їй приносила хвиля,—стрибала по скелях, 
ховалась в ліщині або в гіллі грецьких оріш-
ників, що над криницею. А тепер... 

Мусить ходити поважно, закриватися зе¬ 
леною китайкою від чужинців,—стерегтися 
Асана...—Минулася ії воля!.. 

Одного разу ціле товариство великих 
панів прискакало кіньми до криниці напу¬ 
вати коней. Всі вони розмовляли не по іх-
ньому; оден тільки багатий молодий татарин, 
у вишиваній золотом одежі, був серед них. 
Він попросив у неї ласкаво напитися. А во¬ 
на—задивилась на його одежу, на кучеряве 
волосся, що вибивалося з-під шапки, на чор¬ 
ні брови... Його прозивали Урсин. Після то¬ 
го він не раз приїздив до ії батька обирати 
собі коней з їх табунів. Зоставався у них 
на довший час і вийняв у неї серце: втра¬ 
тила вона з того часу свій спокій, свою во¬ 
лю, свою дівочу безжурність... 

А тут в-поперек дороги став Асан,— 
наймитом він зробився у ії батька на вино¬ 
граднику!.. 

Весь час, поки служив, ходив він по їх 
городу завше так, щоб з нею стрінутися. Чи 
вийде вона навіть З двора на вулицю,—він 
стежить за нею і веде супроти неї коня на¬ 
пувати; чи увійде в саклю,—аж він грюка в 
двері, проха в ії матері тютюну за роботу, 
або в батька на могорич. І всюди, всюди, де 
не піде, стрічає вона його... 

Одного вечіру щось тоскно їй було. Со¬ 
нечко вже сіло за гори. Присмерки розлили¬ 
ся по скелях і долинах. А вона все стояла 
край плискуватого даху і наче ві-сні диви¬ 
лась на море... Мовчала і поринала в роже¬ 
вих мріях... 

їй уявлявся Урсші ії власним чолові¬ 
ком. Його очі... слова... 

Аж ось під саклею щось зашолохтіло... 
„Урсин!" подумала вона. 

Він, як кіт, легко стрибнув на камінь; 
з каміню на дах, до неї... Зейнеп мовчки 
пригорнулась до нього, й вони щезли з даху, 
взявшись за руки... 

На винограднику порався коло чубуків 
Асан. Він бачив, що дві тіни,— Зейнеп і Ур¬ 
син,—крадькома пройшли в глубінь саду. 
Але промовчав... 

III. 
Минуло кілька днів. 

В день—спека; в-ночі—місяць і зорі, і 
тиха, лагідна тмілинь на дворі... 

А сьогодні—ях навмисно, видалась чудо¬ 
ва, на прочуд ясна, місяшна ніч!.. 

Зейнеп—неспокійна: батько й мати нічо¬ 
го не знають про те, що в неї було з Урси-
ном. Вона їм нічого не казала... 

Далеко—далеко в глубіні душі ховає 
вона таємницю щастя.—Великого, повного, 
безмірного щастя!.. 

Що бува так на світі, вона навіть і не 
знала!.. Мов у пів-сні все це сталося, й вона 
певна тепер, що Урсин ії любить... 

Коло саклі, де вона замислена сиділа, 
з'явилася тінь. Світло місяця закрила від неї 
постать Асана. Лютість була в нього на об-
лйччу, очі його бігали, він задихався й си¬ 
чав, як гадюка: 

— Ходім, ходім, подивимось!.. І він вхопив 
ії за руки і силоміць тяг ії кудись, зату¬ 
ливши їй рота рукою. 

Вона не опиралась його вимогам. Жах 
так міцно спаралізував ії волю, що про ні¬ 
який опір не можна було й думати. Мов 
овечка, пішла вона за ним. 

А він ії вів усе далі й далі, в город, 
за кам'яний мур, усипаний битими шклянка-
ми, в гору, по дорозі до панського маєтку 
що лежав недалечко від них. Мілліон разів' 
ходила давніше Зейнеп поуз ту панську 
садибу й ніколи не цікавилась тим, як жи¬ 
вуть там люди. А тепер Асан, не знати нащо 
волік Ії туди проти ії волі. Вона не могла 
зрозуміти, навіщо й як... Не могла збагнути 
що йому від неї треба... Нащо їй пани?! 

Нарешті він привів ії до будинку ї ста¬ 
нув коло панської веранди, обвитої гліціні-
ями. Темна ялина укривала їх обох віттям 

— Глянь, прошепотів він і хитнув головою 
на веранду. 

Зейнеп злякано глянула. Саме проти 
місяця, на оттоманці сидів Урсин, а в нього 
на плечі дрімала, притулившись до нього 
немолода, але ще гарна пані... ' 

Зейнеп мовчки рванула свою pyKv — 
раптом зірвалася з місця, і як божевільна 
нечутними кроками побігла геть у темний 
парк. В парку вона перескочила огорожу, 
за огорожею-річку, і не оглядаючись побі-
гла в гори. 

Вона тікала так, ніби за нею стежили 



й ловили ії тисячі рук, або принаймні гна¬ 
лися за нею на конях... Зі скелі на скелю, 
з рівчака на камінь, все вище і вище, аж 
тудою, де стирчать найвшці гірські шпилі, 
голі, як пустиня. Зелене покривало зсунулося 
з голови, золоті гроші на шиї порвалися й 
розсипалися, а маненькі капці все бігли й 
бігли, і білілися то там, то тут, при ясному 
світлі місяця. Нарешті вона зникла за пово¬ 
ротом гір, і повна тиша й самотність запа¬ 
нувала на верхів'ях... 

Тільки місяшне світло сумно-сумно ма¬ 
цало сірі зморшки й виступи скель і кругле 
каміння над гірським водоспадом. 

... Маненька, ледве помітна хмарка за¬ 
чепилася за найгострішу вершину, окутала¬ 
ся сріблом, задивилась на обрій... 

Далеко-далеко, там, на краю світа, ву¬ 
зенького ниточкою засвітилось море... В ши¬ 
роких долинах, та на узгіррях, що спуска¬ 

лись аж до самісінького берега, ледве бли¬ 
мали вогни аулів... 

Зейнеп уже не бачила їх, не вернулась 
до них. Не вернулась до батька, до матері, 
не вернулась до Асана і до панського бу¬ 
динку. Вся краса божого світу раптом зни¬ 
кла для неї,—ніби пересохла... І прірва не¬ 
вимовного одчаю розступилася перед ії очи¬ 
ма, мов темне гірське провалля, що чекає в 
ночі на жертву... В нестямі вона мала тіль¬ 
ки одну думку,—стратити собі життя!.. 

Довго шукали потім дівчину ії родичі. 
Обходили гори, спускались в безодні, лази¬ 
ли по водоспаду, найшли навіть зелене по¬ 
кривало й розсипане пампсто... Але Зейнеп 
ніде не було... 

Так і не знати, чи дикий звір, може, де 
на неї натрапив, чи подалась вона світ-за-
очі, чи змили ії хвилі водоспаду в те ши¬ 
роке, безкрає море, котре вона так любила... 

Христя Алчевська. 



О. І. Бородай 
t 15 вересня 1914 р. 

Олександр Іванович Бородай був дуже 
характерною і добре відомою київському 
громадянству постаттю. Але ширші кола зна¬ 
ли його майже виключно з одного боку— 
з боку його патріотизму. Тільки нечисленне, 
порівняіочи, коло людей, що цікавляться на¬ 
роднім мистецтвом, знає його як людину, що 
багато прислужилась кобзарській справі, бе¬ 
ручи посильну участь і в досліджуванні і в 
спробах відродження кобзарства. Так само не 
багато, певно, людей знає, що й життя цього 
старого представника старих настроїв не 
зовсім підходить під звичайний б57денний 
копил. 

Людина палка, щиро захоплена націо¬ 
нальним почуттям, він доводив свої дум¬ 
ки до останніх висновків і не хотів визна¬ 
вати половини. Часом він перебільшував, 
часом ці перебільшування давали матеріял 
до анекдотичних оповіданнів про боротьбу з 
вітряками. Але в основі цих перебільшувань 
була чиста й щира любов до свого, рідного. 
Любов цю він виніс з дитинства.' Дитячі 
літа він прожив на селі, серед люду, ще за 
часів кріпацтва (народився він року 1844). 
Хоч і панська людина, він проте грався з 
сільскими хлопцями, приглядався до народ-
нього життя й бачив кріпацьке лихо. Це за-
ложило в його душу співчуття до народньої 
долі. В Полтаві, куди його було віддано вчи¬ 
тись в кадетському корпусі, він познайомився 
з першими творами музи Шевченка, і вони 
зробили на його величезне вражіння. Він спи¬ 
сував ці вірші й завжди носив їх при собі 
в кишені, щоб вони часом не попалися на 
очі начальству. Вийшовши на офицера арти¬ 
лерії, він служив у війську недовго, років 
3—4, бо військова служба не вабила його. 

Він скінчив у Мюнхені політехніку (1869 р.), 
але не вернувся в Росію, а подався до Спо¬ 
лучених Держав Америки, де й прожив двад¬ 
цять літ, служачи інженером. 

В Росію Ол. їв. вернувсь тільки в дру¬ 
гій половині 9О-х років. Одержавши посаду 
в Петербурзі по своїй спеціяльності, вій 
взяв участь в діяльності Благодійного Т-ва 
для видання народніх книг і завів широкі 
знайомства. З 1903 р. він переїхав на жит¬ 
тя до Київа, зійшовсь з гуртком любите¬ 
лів народнього мистецтва, особливо музи¬ 
ки, й захопився кобзарською справою—рос-
шукував кобзарів, збірав біографичні відо¬ 
мості й портрети, мріяв про заснування то¬ 
вариства допомоги кобзарям і навіть склав, 
при участі покійного М. Лисенка, проект ста-
тута цього товариства. Частиною зібраного 
матеріалу покійний прислуживсь проф. Ф. 
Колессі, що приїздив в Росію з Галичини, 
з дорученням від Наукового Т-ва їм. Шев¬ 
ченка, для записування народньої музики— 
частина ж лишилась в паперах, ще не ро¬ 
зібраних по смерті покійного. При запи¬ 
суванні народніх мотивів, Ол. їв. перший 
скористувався фоноґрафичними апаратами 
які купив для цього ще 1904 р. Ці апарати 
також стали в пригоді й проф. Колессі, а 
тепер їми користується другий збірач народ¬ 
ніх мотивів, О. Сластьон. 

В житті громадянства в Київі покійний 
завжди брав живу участь. Його характерну 
сивоусу постать можна було бачити і на 
зібраннях, лекціях, концертах, і в театрі й 
на всяких публичних виступах. Людина ста¬ 
ра, але ще міцна й кремезна, він, певно, ще 
не один рік прожив би, коли б в свій час 
згодився на конче потрібну операцію. 

С О—вич. 



Надія Костянтиновна Нибальчич. 
t 6 вересня, 1914. 

Серед діячів нашого красного' письмен¬ 
ства Надія Кибальчич займала хоч і не пер¬ 
шорядне, але почесне становище, і ім'я її 
було досить відоме громадянству, як ім'я не 
позбавленої хисту поетки й белетристки. Отже 
завчасна трагична смерть письменниці не 
може не викликати жалю, тим 
більш, що К. далеко ще не ви¬ 
черпала свого письменниць¬ 
кого таланту. 

Надія Кибальчич похо¬ 
дить з родини, де віддавна за¬ 
ховувались традиції й нахил 
до письменництва. Дід її з 
матернього боку—відомий збі-
рач приказок Номис (Симо-
нов), бабка—з родини Білозер-
ських, звідки вийшла й жін¬ 
ка П. Куліша, Ганна Барві¬ 
нок. Мати Надії Кибальчич в 
свій час також відома була, 
як письменниця, і навіть одер¬ 
жала за свою драму премію в 
Галичині. Хрестили Надію Ки¬ 
бальчич дід ГЇ Номис та Ган¬ 
на Барвінок. 

Вже з цього видно, що окруження, се¬ 
ред якого вона жила, було письменницьке, 
з міцними кулішівськими традиціями. Наро¬ 
дилась Надія Кибальчич 26 квітня 1877 р. 
в с. Заріг, лубенського повіту, на Полтав¬ 
щині, де жив її дід номис. Незабаром мати 
п и совам переїхала сюди жити. Номис і 
К-уліпп були зв'язані щирою приязню, часто 
бували один в одних, і це, звичайно, не могло 
не мати впливу на чулу душу Надії Кибаль¬ 
чич з неї виробилась людина з глибокою 

свідомостю. Вчилась вона дома, але придба¬ 
ла широкий розвиток і багато працювала 
над самоосвітою. Людина з чулим серцем й 
тонкою психікою, вона з глибоким сп?вчут-
тям ставилась до всякого людського лиха. 
Втрата чоловіка тяжко вразила Надію Кон-

стантинівну. Остання нитка, 
що прив'язувала її до життя, 
увірвалась. Жити стало нічим. 
„Нема мені місця на світі" 
не раз казала вона. До по¬ 
чуття самотности прилучилось 
ще власне безздоров'є й мате-
ріяльна незабезпеченість. 1 че¬ 
рез рік по своїй тяжкій втраті 
Надія Костянтинівна вкороти¬ 
ла собі віку, отруївшись в Три¬ 
піллі, де поховано її чоловіка. 

Зростаючи й виховуючись 
в письменицькій родині, На¬ 
дія Костянтинівна рано поча¬ 
ла й сама писати — спершу 
вірші, а далі й оповідання. 
Твори її друкувались в аль¬ 
манахах і видатнійших часо-
писях, як „Літ.-Наук. Вістник", 

„Діло», „Рада" й ин., де Надія Кибальчич зав¬ 
жди була бажаною гостею. На творах її завжди 
лежить печать гуманности й культурности. Не 
що давно в Київі вийшли три збірочки її тво¬ 
рів—одна з поезіями й дві з оповіданнями. 
Це тільки невелика частина написаного пись¬ 
менницею, але добре, що хоч ця частина не 
лишилась в часописях серед иншого мате-
ріялу й дає змогу познайомитись з нспретен-
сійним і симпатичним літературним обличчям 
Надії Кибальчич. а в. 

А. М. Богданович. 
В особі Анатолія Максимовича Богда¬ 

новича громадянство втратило людину, ко¬ 
тра подавала надії заняти певне місце в 

нашому красному письменстві. Написав він 
не багато, але в писаннях його, поруч з 
де якими, може й доволі серйозними з ху-



дожнього погляду, недоладностями, є сто¬ 
рінки, що свідчать про спостережливість 
автора і вміння змалювати справді жаттьову 
картину. Це особливо тре¬ 
ба скачати про його „Все¬ 
сильну", що вийшла за 
псевдонімом Богдана-Со-
кольського. Значно вдат-
ніше з технічного боку 
оповідання „Ангели спі¬ 
вають", надруковане в 
„Раді". Цікаво, що пи¬ 
сання росийською мовою 
стоять далеко пизче того, 
що небіжчик писав мо¬ 
вою рідною. Людина ще 
молода, покійний міг ро¬ 
звинути свій хист на ко¬ 
ристь рідній літературі, 
ал.і війна одняла його у 
громадянства саме тоді, 
коли він почав вибива¬ 
тись з трудного матері-
яльного становища, що 
не давало йому змоги 
працювати над розвит¬ 
ком своїх письменницьких 
здібностей, а примушу¬ 
вало покладати сили на 
забезпечення своєї сем'ї. 

Покійний родився 3 липня 1882 р. в с. 
Соколі, каменецького повіту, подільської губ., 
в сем'ї псаломщика. Дитячі літа його пройшли 
в селі, серед народу. Потім він вчився в ду¬ 
ховному вчилищі, далі в духовній семинарії 
в Кам'янці-Подільському, але влітку приїздив 

до дому і жив життям близьким до народ-
нього, як звичайно живе на селі наше дрібне 
духовенство. Все це стихійно вироблювало в 

ііого душі національні 
почуття. В старших кла¬ 
сах семинарії він вже 
силкується проводити їх 
в життя, але йому до¬ 
велося вийти з 5-ої кла¬ 
си без права вернутись 
знову. Тоді він вступає 
до воєнного училища й 
виходить на офицера, та 
через кілька літ служби, 
в 1910 р., виступає з во¬ 
єнної служби і вступає 
в комерційний інститут 
у Київі. В січні 1914 р. 
він скінчив інститут і 
почав вже матеріяльно 
пристроюватись, мріючи 
разом з тим віддатись 
розробленню свого беле¬ 
тристичного листу. Але 
не судилось. Налетіла 
хуртовиною війна, і Бог¬ 
данович, як офицер за¬ 
пасу, мусів йти у похід. 
10 серпня його ранено 
з кулемета під Чернів¬ 

цями у бік і груди. Ранепий, він проле¬ 
жав цілу добу серед поля, стікаючи кров'ю, 
а потім, взятий з місця бою, умер 12 серпня 
в Чернівцях. 

Покійний лишив по собі в паперах кіль¬ 
ка белетристичних спроб. 

а о. 



Де що про давні портрети. 
Артисти- XVI—ХУШ в., переймачи на¬ 

уку своїх західних наставників і перероблю¬ 
ючи їхню художню культуру та "естетичне 
розуміння відповідно до місцевих потреб і 
світогляду, давали своє мистецтво, перейняте 
цілком окремим самобутнім натхненням. 

Там, де штука безпосереднє показувала 
людей,—у портреті—це прагнення самобут-
ности виявляється найясніще. Перед очима 
нашими в музеях проминають образи незнае-
мих людий, з зовсім окремим виразом лиця, 
у особливих, ще й досі близьких і зрозумі¬ 
лих нашому краеви, убраннях, і в осібній об̂  
станові, що відбила на собі счезле житя, ми¬ 
нулі смаки і звичаї. 

Правда, це життя відбивається в порт¬ 
ретах не повно. Лише князі, гетьмани та 
старшини поглядають на нас з старих порт-
ретів-і зовсім забуто на них низини народ¬ 
н і ™ T V в і й с ь к о в і й і Духовній верствах 
портрет був вельми поширений, так • що ми 
тепер знаємо зовнішній приближний вигляд 
ВиГаЯ

 В«СІХ ІСТ°РИЧНИХ ДІЯЧІВ. ОсобЛИВО Ш-
вилаоя була штука портрету в XVI-XVIH 
! і ' В Д Я К И Діяльности малярських • цехів і 
п о п т п Г Н Н Х ШКІЛ' через Ш И Р° К И Й ™™т «а портрети в суспільстві. 

маляпгт" п ? Ш б у Ш К а х И ~ ш к і л ь н и х підручниках 
S S СаМЄ ВИДНе " ^ після образків 
т^шТ° ЗМІСТ7 забиРа*>™ як раз портре-
p L S ' ГЄТЬМанів> козацьких старшин, іє-
черськ Г 1 Т Ь ПаП (HanP- B бібліоте* Пе" 
в с ™ « ^ РИ)- В ЦЄХах малярських, при 
лася ш ї ' ТаК СаМ0 головна Ув а г а верта¬ лася на уміння майстра писати портрети-
ського • пЬ ЗРІСТ '* ПОГРУДНІ (правила Львів-
X V T „ / n РЄМИШСЬКОГО малярського цеха 
ремих К ЯП°Р 1 Р Є Т И м і с т и л и с * в хатах-на ок¬ 
ремих картинах і просто на стіні-, в хра-
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K f l m V навіть на образах (напр., об-
KOMV Г Р ° В а Бог°Р°ДиЦЇ в Київському мійсь-
кому музЄ1 з портретом гетм. Богдана Хмель¬ 
ницького; такий же образ в деркві Покрови 
в Переяславі з портретом царя Петра І, або 
в Новгородсіверському соборі з портретом 
гетьмана Скоропадського); не дивно після то¬ 
го, що про портретну умілість майстрів пе¬ 
реказують місцеві (Лазарь Баранович в „Lutni 

Apollinow'm") і чужоземні (на взірець архид. 
Павла Алеппського) автори. 

Подорожник, Павло Алеппськші (полов. 
ХУП в.) запевняє, що в Київі, в половині 
XVH віку, мався звичай малювати порт¬ 
рети зо всіх, більш чи менш, видатних лю¬ 
дий, що навідувались до цього міста (Путе-
шествіе в Москву Антіохійскаго патріарха 
Макарія в полов. XVII в., стр. 44). Одначе 
свідкування це правдиве не зовсім: портрети 
списувалися тільки з високих особ, що иа-
їздили до- Київа, і то, здається,—головним 
чином—з чужоземців. Тим часом, все ж таки 
звичай цей мусив відбитися на самих порт¬ 
ретах, надавши їмнапів —офиціяльного тону і 
одну манеру, що стала ніби їх пенремінною 
ознакою. Справді, сучасний нам портретншс 
ніколи ве зважився б повторювати однакові 
постави фігур (пози), однаково незмінні по¬ 
ложення голови, або всюли одні і тіж дра¬ 
піровки, як це робили портретники при Пав¬ 
лові 'Алеппськйму. 

ІСоли передивлятися такі давні портрети 
чи в орігіналах чи то в живописних і граві-
ровальних копіях з них, завше між ними вид¬ 
ко багато спільного. Портрети свіцьких особ 
показують персону в виученій позї, у весь 
зріст, або в повороті на 8/4, нижче пояса і 
завше у парадному убранню, підперезаному 
дорогим козацьким поясом; ліва, рука впи¬ 
рається в бік або хапається за шаблю, в пра¬ 
виці—знак влади—булава чи пірнач. Духовні 
особи стоять і сидять з своїми відзнаками: 
архереї, як і святі на образах, в позі геть¬ 
манів, спираються на святительські патериці, 
письменники сидять, обставлені фоліянтами 
друкованих праць та звоями рукописів; коли 
це не письменник і не вчений, то рядом з 
персоною змальовується роспятя, або церква, 
що свідкує про благочестивість людини. Та¬ 
ких—більшість портретів (за виключенням 
аллегорій з портретами XVIII віку). Най¬ 
більше їх в Київському мінському і Ака-
демичному музеях, у Чернигівському муз. 
Тарновського, у Краківському муз. народо-
вому, в архиві закордонних справ в Москві 
й музеї Катеринославському. 

Постава. представленої на портреті осо-



би і обстанова завше відповідна до віку і 
чину людини, зодяг—усе „чиностояніе" порт¬ 
ретної фігури дають характеристику списа¬ 
ної особи; на детайлі портрету завше зверта¬ 

лася головна і навіть виключна увага. Визе-
рунки на гатласному злотошитому кафтані, 
орнаментації шаблі, кожен виступ ізавиван-
чик одежі і меблів виписується старанно, 
без пропусків,—і часто видко, що цей хит¬ 
рий узір на поясі або на шатах більше ва¬ 
бив до себе увагу артиста, а ніж лице і фор¬ 
ми тіла, що пишуться чомусь недбало. Го¬ 
ловною причиною цієї важної прикмети порт¬ 
ретів є, розуміється, не лише їх офіціяль-
ністьі—(Павло Алепський, 44) а спеціяльні 
умови, накинуті портретній штуці де-якими 
особливостями життя. 

Звертаючись до дійсної причини зга¬ 
даної допіру відміни портретів, ми на¬ 
тикаємося на одно дуже важне явище 

національнаго життя, що через силу зму¬ 
шувало портретний в зупинятися більше 
на деталях одежі і цілої обстанови порт¬ 
рету, пе звертаючи уваги на лице своєї 
натури. 

—Причина ця тсриеться Б "тому, що, коли 
портрети були у нас в свій час у великому 
попиті і переховувалися з великою пошаною, 
"та не все вони писалися з натури (це є спра¬ 
ведливе лиш що до приїзжих), бо істнував 
в старовину такий звичай, по котрому боя¬ 
лися писати портрет людини за єї живот-
тя; через те з живої натури писалося лиш 
фігура- все долпчне: одежа, руки, аксес-
суари, а лице дописувалося тоді вже, коли 
чоловік вмирав—теж з натури, або по памя-
ті—може, й не тим вже майстром. В тако¬ 
му вигляді портрет переходив до нащадків, 
та ставав за орігінал для повторювання його 
в копіях. 

Призначення портрету є те, щоби пов¬ 
чати- живих люлий нобрим прикладом умер¬ 
лих і щоби заховати їхній вигляд для насо-
ложувания близьких людий (Сулимівський 
архив стор. 112 Патерик Печерський: похва¬ 
ла преподобному Антонію. К. 1661, л. 25). 
Це головний повід появи образів святих і 
портретів, де вже дуже рано містили обра¬ 
зи ктиторів, благодітелів і історичних особ 
на стшах < двірків і храмів (портрети Яро--
слава мудрого з родиною в Київській (Мфії, 
портрети лйтовськйзГ князїв в~їійт"овсько-русь-
ких замках—по Стрийковському, ціла гал-
лерія портретів князів, гетьманів, титарів і 
архимандритів на стінах Великої Лаврської 
церкви, портрет в ц. Спаса на Берестові й т. 
д.). На Руси при тім вже в XIV в. портрети 
писалися по смерті, по памяті. Так, препод. 
Иринарх в 1384 р. списав по памяті образ 
препод. Пахомія, що був з'явився йому по 
кончині і казав себе намалювати. Тим самим 
чином портрети инших святих вишивалися 
на покровах їх мощий, або писалися на їхніх 
гробницях чи раках. Очевидячки, що такими 
посмертними портретами є взагалі і біль¬ 
шість старих портретів, що дійсне входили 
тут, в склад похоронного обряду як у шлях--
ти, так і у козацтва. 

Треба знати, що як і на Заході, іст¬ 
нував дуже пишний похоронний обряд, у 
склад котрого входило, між иншим, заго-



товлення портрету з умерлого і несеня 
його за домовиною; бувало й так, що порт¬ 
рет замінявся живим образом небожчика в 
той спосіб, що за труною йшов подібппіі 

до покійного і перебраний в його одежу чо¬ 
ловік. На могилі умерлого поставлялася рі¬ 
зьблена постать його (наор. на гробі кн. Кон-
стантина Острозького в Київській Лаврі, або 
Адама Кисіля в Нискиничах на Волині), або 
писаний портрет, що завішувався на знамені 
і покладався у церкві поруч з корогвами. 
Часто портрет вмерлого писався на вікові 
або на боці труни, як то можна бачити на 
портретах Львівських братчиків (XVII в.), у 
львівському Ставроггагійському музеї, взятих 
туди з склепів під братською церквою Успенія. 

Нагробові корогви, котрі на княжній мо¬ 
ві XVII в. звалися „labara funebria", вистав¬ 
лялися, здається, лиш над військовими людьми 
Такими їх знає Павло Алеппський (II, 19) і 
автор „Істориї Руссовь" (при похороні Б. 

Хмельницького) — у козаків, і Папроцький 
(Herby rycerstwa Polskiego. 1858, 575)—у поль¬ 
ської шляхти. Нагробові хоругови заступали 
собою епітафиї; на них значилися дати смер-
ти, герби і писався портрет умерлого. Такі ко¬ 
рогви робили з дорогих тканин, прикрашали 
злотом і сріблом, гальонами, коронами. В 1615 
р. цілий ряд таких знамен бачили у Львові 
виставленими на спомин поляглих у баталії. 
„Исторія Руссов-ь" подібне знамено описує 
прп гробі гетьмана Богдана Хмельницького, 
Павло Алеппський те ж саме бачив на моги¬ 
лі Тимоша Хмельниченка: він був предстаг.-
леиий на корогві верьхи на коні. У Львопі 
в • національному музею переховується над*-
гробова сукняна корогва, споружена року 168Я 
по ігумені улицкого монастиря, Іоілсві Ма-
чіевському. На одному боці її портрет не¬ 
біжчика, на другому—дата смерти і початок 
псальми: „Блажен путь твой в онь же пой-
деши".... 

Крім того заховалася пелена з вишитим 
на ній портретом Ієремії Могили—батька ми¬ 
трополита Петра, котру треба уважати на-
гробовим покровом (поклітом на мари); ря¬ 
дом з нею ми маємо багато портретів, на кот¬ 
рих підписано епітафії, а це вказує на похо¬ 
ронне уживання таких портретів і на спису¬ 
вання їх з нагробових корогов, або з инших 
родів посмертного потрету, де епітафії були 

• як раз до речі. 
_ .Такою, перщ.за..все.є гравюра невідомо¬ 

го майстра до віршів Саковича на погреб 
гетьмана Петра Сагайдачного (1622 р.)- її. б е з 

сумніву, взято з нагробового посмертного (кін¬ 
ного) портрету гетьмана, бо в віршах до ції 
гравюри приведено епітафію; що починається 
словами: „тут зложил запорожський гетьман 
свої кости"... Далі з того ж роду можна вка¬ 
зати на портрети полковника Прилуцкого їв. 
Стороженка, генер. суддї їв. Домонтовича, 
портрет жінки сотника Лукіяна Журавки і 
багато инш. На них маються епітафії і біо-
графичні дати. 

На портреті Івана Стороженка підпис 
такий: „року Божого л£цг м-ца февруарія 
16 прешавися Рабг Божій Івани* Сторо-
женко полковник* В. И. Ц. П. В. 3. Прилуц-
кий". На портреті його унука Григорія Сто¬ 
роженка, сотника ичанського, що помер 1745 
року, У лівому кутку, в горі представлено 



герб Стороженків, очевидно, свіжо здобутий, 
бо на портреті діда—полковника герба ще 
немає; на гербі по червоному полю золотий 
хрест з півмісяцем, а під гербом епітафія 
віршами: 

„Луна в нощи світить, всякт> туне 
блудить зрящ'ь 

Кресть Христовг вірними св'Ьть єсть 
в нощи и во дни св^тящ-ь 

Григорий Стороженко мужт> сей знаме¬ 
нитій 

Им'Ьл'ь т і в гербі своемь знаки родо-
витн. 

Безвредно убо ему за сими світили 
НІествовать в небеснаго отчества при¬ 

діли. 
На портреті генерального суддї Івана 

Домонтовича, що помер 1673 року, читаємо 
теж вірші: 

„Хто на мой образ оком поглядаєш, 
А що м зач бивал відати жадаєш, 
Відай, иж вірни син отчизни билем, 
Которой з молодих літ вірне служилем. 
Іоанн імя мні от Бога данно, 
Домонтовичем проименовано. . 
Суд єноралній на мні залежал, 
Котрій урад до смерти додержал. 
Власним своїм коштом церков змуро-

валем, 
А потом Богу в руце духа далем. 
Ту оіс в темпом гробі тілом почиваю, 
Молитви святої от тебе желаю. 
Року «\пг м-сца сентемврія кп. 
Скопіеван року 1765 августа 20. 
Тут маємо ясний доказ на то, що порт¬ 

рет цей (теж у Черниг. муз. ім. Тарновсько-
го) списано 1705 р. з нагробкового образа 
Домонтовича, котрий, можливо, теж був зроб¬ 
лений не з натури, а по памяти після смер¬ 
ти небожчика; не менш цікавий—напис до 
портрету Евдокиї Журавки. У нім портрет 
прямо називається „нагробком":—„нагробок 
к Богу зешлои Евдокиї Лукіянової Сотниці 
Новгородской (Новгородок=Новг.-Сіверський) 
в новоеозданой сей церкви Троици святои 
первоположенои року 1697". Видко, що це є 
правдивий портрет Журавки, котрий несли 
за її гробом (в Чернигові у муз. архивної 
комміссиї). 'До цього ' типу портретів нале¬ 
житься і чудовий портрет гетьмана їв. Ско¬ 
ропадського—власність архит. Г. Лукомсько-

го в Петрограді", на котрому лице писано з 
вмерлого і иншою рукою, ніж усе доличне; 
портрет Анни Гойської, фундаторки Почаїв-
ської Лаври, також портрет—ікона „Дівиці 
Феді" і посмертний портрет священика з від¬ 
повідним написом XVIII в., в музеї Наук. 
Тов. ім. Шевченка у Львові; портрет—ікона 
младенця Комарницькаго, двохстороння ікона 
з портретами шляхецької родини з Мельни-
чого коло Турки (поч. XVIH в.), портрет— 
ікона сьвященичої родини з Довжок коло 
Сморжа (поч. ХУПІ в.) і иньші в Національ¬ 
ному Музею у Львові. 

На портреті дитини Комарницького є 
підпис: „преставися р. 1613". Під родинним 
гербом уміщено щит з написом: „шляхетний 
уроцоннй младенец'ь Стефан Комарницкий 
синь пана Миколая". Портрет цей є дерев-
ляний, але двохсторонній і, видко, сповняв 
ролю корогви. 

Портрет—ікона дівчини Феді має жа¬ 
лібний (як і під портр. Журавки) напис, кот¬ 
рий показує на обрядове уживання цього 
образу: „Сию икону дав зробити раб Божий 
Семион Стефанікув, дівицу свою Федю, ко-

торая зийшла з того світа до Бога Отца во 
літах четверох волі первои тисячи шесть 
соті осьмаго, которой дай, пане Боже, вічний 
покой". Значить икону (портрет) батько дів¬ 
чини Семен Стефанюк замовив по її смерти 



На першому плані, ліворуч—„каз. пи-
тейннй домть", як це видно на табличці, що 
прибито над дверима; на порозі—єврей оран-
дарь—типовий для того часу—в ярмульці, з 
пейсами, в панчохахть—міня бабі пляшку го¬ 
рілки за курку й яйця; тут-же—єврейча й 
дядько, що міцно трімаеться за стовпець 
тддашя; біля шинку-ж сидить, підперши го¬ 
лову рукою, вже, мабудь, доволі підупилий 
писарчук, з пером за вухом і папером на ко¬ 
лінах; до шинку простують в дуже веселому 
настрою два дядька. 

Праворуч—сцена иншого змісту: біля 
криниці з журавлем, під деревом, парубок 
залицяється до дівчини, що тягне воду; тут-
же дядько напува волів. 

Як я вже казав—вартість цього малюн¬ 
ка не в артистичному виконаню; велику вар¬ 
тість мають ті побутові сцени, взагалі увесь 
характер села й ярмарку, що переносять 
нас у ті часи, коли наше село ще жило сво¬ 
їм життям, мало зачеплене „культурою". Са¬ 
мий склад села, його будовлі, вбрання лю¬ 
дей, навіть отця типова фігура орандаря— 
дуже характерні. Усе це вже давно почало 
змінятись; тім більш треба бути вдячним по¬ 
кійному 0. І., що він зберіг нам цей справж¬ 
ній образ минулого*). 

Б. 

&) Малюнок тепер власність київського мїського 
музею. 



Оповідання Марка Вовчка. 1913 р. 
(Посмертні). 

Появ книжок, подібних цій, має в іс¬ 
торії письменства велике значіння. По¬ 
смертні твори — це несподівана зустріч із 
дорогими особами, що ix любив і шанував за 
життя. Посмертні твори це новий матерьял 
для різних міркувань про митця: зміцнення 
старих виводів, заснування нових. Одно сло¬ 
во, коштовний дарунок нації. Теж треба 
сказати в деякій мірі і про нові оповідання 
М. Вовчка. В глибині кожного серця сяє 
прекрасний образ автора „народних опові¬ 
дань, що скрасили собою наші 50—60-ті ро¬ 
ки. Кожне серце відчувало тонкі переливи 
почувань, хвилями розліті у тих оповідан¬ 
нях. В них багато елегичного лірізму, пре¬ 
красно змальованих образів, мистецька пое¬ 
тична мова. Все це вкупі, разом з людяними 
поглядами автора, ставить твори його на 
високий ступінь. Не дурно так шанував його 
Шевченко, не дурно звернув на них особ¬ 
ливу бачність Тургенев. Вони в кожному 
письменстві були б за окрасу. 

Тим-то особливо цікавою мусить стати 
поява посмертних творів такого митця сло¬ 
ва. Що ж ми в виданій книзі знаходимо? Ре¬ 
чі більш-меньш уривкові, і це не стільки в 
смислі повності подій, скільки в смислі об¬ 
робки матерьялу, вже скористованого. В 
книжці чотирі речі,—перша „Дяк", де по¬ 
дається історія одного дяка, що, як людина, 
з своїм шуканням чогось небуденного, відзна¬ 
чався від иншого громадянства на селі. Це 
шукання показано не зовсім ясно, як і роз¬ 
брат героя з молодою, Мартого, як і одру-
жіння з попівною. За те гарні побутові сце¬ 
ни: в манастирі, з тещою—попадею, на яр¬ 
марку. Хист автора видко, але не задоволь¬ 
няє неясна псіхіка самого дяка. 

Мова оповідання особливо нагадує ав¬ 
торство М. Вовчка,—вона дуже образна і 
вража своєю орігинальною будовою. 

Уривковість, необробленість прогляда і 

в нарисі „Пройдисвіт". Образ закоханого 
коваля намальовано дуже влучно, теж гарно 
й матір другого закоханого—Рясничку, але 
вони стоять якось одрубано від решти пер¬ 
сонажів. А сам герой нариса, наймит, не об¬ 
мальований сливе зовсім. 

„Лист з Парижа" теж нерозроблене 
скупчення матерьялу. Автор ніби має на ме¬ 
ті змальовати маненьку парижанку, а засло-
ня її оповіданням про наші дітяче тіпи. 

Обидві частини оповідання мають вагу 
з окрема, а разом не мають цільності й роз¬ 
бивають вражіння. Але в цих поодиноких 
малюнках видко велику здібність до тонкого 
змалювання образів. 

Казка „Як Хапко солоду відрікся" най¬ 
менш цікавий уривок. 

Всі фігури змальовано бігцем і не звя-
зано до купи. 

Чорт Хапко є блідий образ, другі—в 
тому ж тоні, і взагалі тут тільки мальовничі 
побутові сценки. Цей уривок є найслабший. 

Але варт особливої уваги великий на¬ 
рис „Гайдамаки". Тут дійсного М. Вовчка ми 
бачимо в значній мірі. Прекрасно виявлено 
бабусю, хлопчика, що веде оповідання, се¬ 
стру його Катрю з її таємничим, не виясне¬ 
ним коханням. Особлива краса поляга в еле-
гичній барві малюнку, взятій з жаховиськ 
крепацтва; багато краси і в малюнках при¬ 
роди. Є образи й бліді, як батько хлопця, 
або випадкові,—але решта робить глибокі 
вражіння своїм колорітом тихого страждання 
дорослих і безтурботного золотого простацтва 
малого хлопця. Правда, саме тло нарису „гай¬ 
дамацтво" зачеплено тільки між иншим. 

От і все, що маємо в цій книзі, на 
жаль, взагалі не датованих творів. В них є 
чімало цікавого, хоч здебільша бракує-то 
більше, то менше—обробки. Чі не це було 
причиною, що твори так довго були в схові? 

Особливо цікава в книзі мова, що має 
часом безперечний слід авторової, чаеом, ду¬ 
же вдатної творчости. &- От—ко. 



Михайло Одинокий.—На століття Т. Г. 
Шевченка. 

„Відгуки наболілого серця", 1908—1911. 
Видан. „Наша Хата". 1914 р. Полтава, 1914, 
ч. зо. 

Ця книжечка справляє сумне вражін-
ня: невже в Полтаві не знайшли б нікого, 
щоб утримати'автора від друкування? Не мо¬ 
жна сказати, щоб у нього не було якоїсь іс¬ 
корки, але прояв ії неможливий. Читати не-
безприємности можна лише кілька віршів 
(„Настрій часу, Без сонця, На спогад Грін-
ченка, Святий огонь), але решта з 86 сторі¬ 
нок річ неможлива. І навіть не по змислу 
віршів, переважно сімпатичному, а по вико¬ 
нанню: вона довжелезна ріторіка, що вбива 
всі добрі заміри автора. 

Читати їх—велика нудьга. Бачиш, як на 
кілька сторінок розтягається те, що можна 
сказати в двох рядках; потім знов повторю¬ 
ється те саме, і в формах цілком прозаїчних. 
Так і нагадуєть ся наша середневічна літе¬ 
ратура, або російська початку і середини 
18-го віку. 

Зміст книжки громадського напряму, 
але все, що в ній, дуже одноманітне, давно 
вже переспівано иншими і иншим, неприкрим 
чином. Про внішню форму віршів і говорити 
годі: вона або надто прімітівна, або просто 
невірна. Одно слово, про вихід ції книжки 
можна тільки пожалкувати, бо вона в своєму 
цілому холодно-прозаїчна і через те нікому 
не потрібна. 

їв. С—ко. 

S. Р. Обт, украинской вмшивігЬ XVIII в. 
и современномт, ея возрожденіи. Черниговть, 
1914, 8°, 21 ст. 

Невеличка, ^але цікава робота д. S. Р. 
має метою тільки один, порівнюючи неве¬ 
ликий розділ з необмежного поля народ-
ньої орнаментації — вишивку, але й тут 
він обмежується переважно одним типом ви¬ 
шивки. 

Іменно, д. S. Р. бере вишивку шовками, 
що відноситься до XVII—ХУЇІІ в., котру 
він зве „вишивкою української старшини" і 
відділя від чисто народньої вишивки. Треба 
замітити, таке відокремлення провести дуже 

трудно, особливо для XVII—XVIII ст., коли 
не було ще ясно і різко визначеного відок¬ 
ремлення й самих верствів суспільства—про 
це згадує й сам автор. 

Зробивши нарис того, як вигляда ви¬ 
шивка, д. S. Р. більшу частину своєї праці 
присвячує ' найбільш цікавому питанню про 
її походження, тісніш—про ті впливи, про ті 
елементи, з яких вона склалася. На першому 
місці автор ставить вплив зразків західно¬ 
європейських і доводить це рядом фактів, 
як загальних, так і документального змісту, 
між иншим посилаючись на „Книгу пожитков-ь" 
полковника Павла Полуботка, 1724 р. і ви¬ 
писуючи з неї де-які місця, що торкаються 
теми. Виписуючи те місце, де є вказівка на 
„6 простинь ст> наволочками..., щитн золо-
томь і шелкомт» разннмт., Швабскаго по¬ 
лотна", автор каже, що оті вишивки повив ні 
були бути німецькими (швабськими). Але 
скоріш — навпаки — полотно було швабське, 
а вишивки місцеві, як ми не раз стріваємо 
в старих описах церковного майна, де пере¬ 
лічуються отці самі вишивки. 

Проте—це діла не міня: західний вплив 
був безперечно, але він перероблювався під 
впливом смаку й артистичного напряму 
народу, і автор зовсім слушно зверта 
увагу на ріжницю меж західною й нашою 
вишивкою, головна риса якої була стілізація 
проти натуралізму західної. 

Звернувши увагу потім на вплив схід¬ 
ний, що мав меншу, як не більшу силу, 
автор каже, що вироблення стиля вишивки 
цими впливами не обмежилось і що велика 
художня здібність народу була головним 
творцем отцих чудових зразків. 

Що до другої частини роботи д. S. Р.— 
про відродження вишивки, то автор каже про 
заходи земств в цьому напрямі при роз¬ 
витку кустарних промислів і про необхід¬ 
ність ввести художній елемент в ці промисли. 
Окрім тексту, в роботі д. S. Р. маємо кілька 
ілюстрацій, що служать поясненням висновків 
автора. 

Загальне вражіння од роботи—серйоз¬ 
ність й ознайомленність з матеріалом. Тільки 
шляхом таких, нехай невеличких, розправ, 
присвячених одній якій небудь галузі ми¬ 
стецтва, й можлива буде коли-небудь сінте-
тична работа. Б. 



З ПРИВОДУ 5—6 Ч. 

Редакція „Сяйва" вважав потрібним висло¬ 
вити свій жаль з приводу виразів, допущених 
відносно д. Щітковського і в замітці „Обридли¬ 
вий воляпюк". Між иншим, спростовуємо неточ¬ 
ність останньої, де кажеться, ніби до д.д. Кри-
чевського і Холодного видавці альбому „Київ" 
не оберталися. Такіж неточності І в житепису 
д. Шіортино. Все це виникло через те, що зга¬ 
дані замітки обминули редакційний перегляд. 

ТЕАТР. 

* Артист І. О. Мар'яненко з 1-го Серпня вий¬ 
шов з ансаблю трупи М. Садовського. . 

В половині вересня він вступив в склад 
Російської трупи Мевеса, яка грає в 2-му мій-
ському театру. 

* Трупа Гайдамаки весь час до Різдва грає 
в г. Ставрополі. Діла відносно гарні, репертуар 
старий. З Різдва до посту, трупа гратиме в 
Ростові на Дону, а піст в Баку. 

* 22 грудня, на симфоничному концерті, в мій-
ському оперному театрі, проміж инших нумерів 
буде виконано антракт 4 дії „Тараса Бульби" 
Муз. М. Лисенка. 

МУЗИКА. 

* Колядки. 29 Грудня в київському купець¬ 
кому зібранні відбудеться великий концерт на ко¬ 
ристь Галичини. Програма концерту складається 

з колядок під орудою Кошиця і сольних номе¬ 
рів. Перед початком академик В. П. Перетц 
скаже вступне слово про колядки. 

ВСЯКІ ЗВІСТКИ. 

* Пам'яти М. В. Лисенка. „Земщина" спо¬ 
віщав, що золотоношське земство вирішило ку¬ 
пити власність Лисенків в с. Жовнині на Пол¬ 
тавщині і одчинити школу регентів на кошти 
земств губерні. Цим має земство вшанувати 
пам'ять нашого великого музики. 

* Шевченків „Еобзарь". „Кіев. Мнсль" пише, 
що петроградська судебна палата зробила поста¬ 
нову знищити частини з віршу „Сон", та інші 
вірші в „Кобзарі" Т. Г. Шевченка, видання Т-ва 
запомоги учням вищих шкіл в Петрограді, що 
народились на півдні Росії. 

* Нова втрата. 29 листопаду помер в Київі 
письменник Богдан Ярошевський. Небіжчик був 
співробітником в „Раді", „Громадський Думці", ' 
„Новій Громаді", „Літературно-Науковім Вістни-
ку" та инш. часописях. І хоча небіжчик був по¬ 
ляк, але гаразд розумів життя нашого народу і 
багато зробив для нього. 

* Поранено. Нас сповіщають, що бувшого 
редактора „Нашої Кооперації" Івана Пилиповича 
Немоловського в останніх бойовищах нетяжко 
поранено. Він зоставсь у війску. 

* Новий тиоюневик. У Київі вийшов новий 
ілюстрований тижневик літератури, політики й 
культури, під заголовком „Згода". Перше число 
вийшло 11-го Грудня. 



O П O B I С T К И . 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА 1915 РІК 
НА БАГАТО-ІЛЮСТРОВАНИЙ :: :: :: :: 
ЛІТЕРАТУРНО - МИСТЕЦЬКИЙ МІСЯЧНИК "СЯЙВО" 
Рік видання т р е т і й . 

УМОВИ 
ПЕРЕДПЛАТИ: 

Ціна на рік в Росії 
4 карб., за кордон 
6 карб, з пересил¬ 
кою. Окреме число 
40 коп. без перес. 
Пробний № висил. 
за ЗО коп. з перес. 
(можна марками). 

Зміна адреси 
безплатно. 

Київ, 
Нікольско-Ботанічна, 11 

„СЯЙВО" виходитиме по такій програмі: 1) Від ре¬ 
дакції, 2) Поетичні твори, 3) Твори з історії та теорії 
мистецтва, 4) Твори з етнографії, 5) 3 життя діячів 
мистецтва, 6) Театр та музика, 7) Огляд письмен¬ 
ства та мистецтва, 8) Хроніка, 9) Усячина, 10) До¬ 
писи, 11) Твори, надіслані до редакції, 12) Оповістки. 

„СЯЙВО" пристосоване до потреб мистецтва. Мі¬ 
сячник, маючи на меті задовольнити естетичні по¬ 
треби нашого громадянства, заручився згодою на 
участь кращих поетів, артистів, малярів, рїзбярів, 
музиків, будівничих та знавців мистецтва :: :: :: 

„СЯЙВО" міститиме ескізи проектів будівель, меблю, 
зодягу, орнаменту, репродукцій з картин, як сучасних 
майстрів так і історичних, а також краєвиди і сцени з 
жанру; фотографії з артистів у ролях і сцени з п'єс; дру¬ 
куватиме ноти народних пісень і сучасних композіторів. 

П р и й м а є т ь с я п е р е д п л а т а 
на науковий трьохмісячник українознавства 

„Україна" 
орі'ан Українського Наукового Товариства в Київі. 

Виходить книжками коло 10 аркушів, приблизно в фев-
ралі, маї, сентябрі і декабрі. 

ПЕРЕДПЛАТА на рік з пересилкою в Росії 4 карб. 
^можна присилати частками по 2 карб. 

Редакція і контора: Київ, Ярославів вал (Велика Підвальна) 
° ° ' К В | ь> Б |°Р° Українського Наукового Товариства. 

Підпишіться на нову популярну о Г Л п * « 
1Л^СпР0БанУ щотижневу газету u O I U Д А 
„ЗГОДА" має широку программу політично громадських і 
літературних газет. „ЗГОД*" велике значіння наддає, крім 
статей про політику, і статтям економичного, історичного 
та просвітнього характеру. „ЗГОДА" буде заміняти для 
незаможнього нашого інтелігента як що-денну газету, так 
і .грубий- журнал. „ЗГОДА" заручилася співробітництвом 
досвідчених газетярів-публіцистів, белетристів, поетів, 
художників. „ЗГОДА" становить, однією з цілеи-викли! 
кати межи читачів охоту до громадських справ. „ЗГОДА" 

о г " ° ч н е виходити ще до нового року, що четверга. 
„ЗГОДА" на рік коштує—3 карб., пів-року—2 карб на 
три місяці -1 карб. Гроші, листи, дописи посилати 
на адресу: Київ, Тургенівська, 12. Редакція журн. „Згода". 

Редактор-видавець А. Авраменко. 

Ще можна підпісуватись на п'ятий рік (з 1 ноября 19Н 
р. по 1 ноября 1915 р.) на популярний хліборобський і 

кооперативний часопис з малюнками 
рік видання п'ятий. Виходить книжками 

що 1-го й 15 числа кожного місяцю і по¬ 
дає багацько практичних статей і новинок 

нашому хліборобові. Завданням своїм має „РІЛЛЯ"—ста¬ 
вати у помочі хліборобам, давати їм агрономичні поради, 
єднати до купи й виясняти потреби окремих людей і се¬ 
лянських товариств. Року 1914—15-го передпл. буде розіслано: 
О А№№ часопису 1 Хліборобськ. Порадн.-1 Книжка по с.-г. 
ь т з малюнками. І Календаря на 1915 р. І в-цтва „Рілля" 
Ціна „Ріллі": на рік—2 карб., пів-року—1 карб. Окреме 

число—15 коп. Одно число на пробу—7 коп. 
Адресі редакції: Київ, Тургенівська вулиця № 9. 

3-й годь ОТКРЬІТА ПОДПИСКА 0-й годь 

изданія. на 1915 годь на 0 изданія. 
ЕЖЕНЕД-ЬЛЬНЬІЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛІ 

сь иллюстраціями 

„Муравейникь" („Комашня") 
издаваемнй Кіевскимь Союзом-ь Учрежденій Мел-
каго Кредита на русском-ь и малорусск. язьїкахь. 

Подписная ціна на годь 3 руб. При вьіписк-fc по одному 
адресу бол4е одного зкземпляра, слідующіе зкземплярьі 
считаются по 1 руб. 50 коп. за годь, а при вьіписк-Ь од¬ 
ними подписчиком-ь н-Ьскольких-ь зкземпляровь по раз-

ньімь адресамь—слідующіе считаются по 2 рубля. 
Адрес редакцій и контори: Кіевь, Институтская, 3, Кіевскій 

Союзь Учрежденій Мелкаго Кредита. 

„РІЛЛЯ" 
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