
2)6адцяшь пьяшь рокіб украікського театра.
(Спога&и та ёумки).

«Съ воскресенья 10-го января въ томъ-же театрѣ преднола- 
гаются къ постановкѣ малорусскія пьесы съ участіемъ г. Кропив- 
ницкаго». Така маненька оповістка зьявилася в хроніці «Кіевлн- 
нинал 6-го січня 1882  року.

Щ е на Різдво приладили до Киіва Садовський з Кропивнинь- 
ким. Були вони по своКх людях. Чутки про те, що украінська 
группа може гратиме в Киіві, вже ходили по городу, і ми, на 
той час ще зовсім жовтороті пташенята, з, цікавістью пригляда- 

лися до ціх осіб: актьори і до того ще украінеькі актъори! До- 
сить, щоб закрутити голову хоч кому! Садовський був давній 
знайомий, але те друге, що воно таке? Огрядне, гарне, балакас 
густим, добірним голосом, рухи поважні, красиві... Еропивницький? 
Кажуть знаменитий артист?

Вони поііхали з Киіва, сиодіваючись грати в театр! Вергонье 

по Різдві. I  ось настало нарешті те чарівне 10 січня. Мабѵть не 
тільки серце підліткэ колотилоея і солодко, і  несаокійно, коли 
звозчик, цмокаючи, та сіпаючи віжками, підьііздив до старого 

театра Бергонье.

Конка не краяла ще тоді Фундуклеевькоі вулиці на дві но- 
ловини. і звозчики лавами сунули просто до театра: тротуарами 
надбігали з обох боків «обитатели высшихъ сферъ». Двері театра 

грюкали тай грюкали, нускаючи разом з хмарами морозяноі пари
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гуртп нових людей; полохане газове світло що разу кидалося у 
два боки, немов хтіло зірватись і втекти кудись од свого ріжка; 
було тісно, голосно, весело...

Тоді ще театр Бергонье мав вузький хід; ііраворуч була 
і.асса; коло И віконця і купчились люде, забираючи останні бі- 
.іетм, а ті, що вже мало і'х, штовхаючи оден одного, спішили по 
сходах вгору. От грюкнули двері, і ми опинилися нарешті в 
корридорі першого яруса, і одразу на нас повіяло тим спеіцфіч- 

ним театральним повітрям, що якось приемно напружуе нерви: 

тепло... дух пудри, пахощів і газового світла. В  корридорі ісун- 
чаться люде... Вузький корридор, стара, втерта ногами деревьяна 
нідлога, маненькі двері лож з чорниыи літерами та цифрами, по 
стінах ріжки газового світла і білі афіши. Давня картина старих 
театрів.

Капельдінери хутко одбирають в публіки одежу... ІІаніі, в 
останній разочок, прихватцем, причепурившись перед дзеркалом, 
спішать на своі місця... Всі хапаються... Стукаютъ двері лож... 
чутно негармоничні, рипучі згуки: музиканти лаштують своі' ін- 

струыенти. ІТо тілу побігла якась електричня іскра... нерви на
пружен!... Нетерпіння росте. Ш уби, калоши, шапки, білетики 
на речі... Ох, нарешті скінчено що нудну процедуру,— сидимо в 

ложі. Перед очима завіса. Стара, традіціонна завіса нровінціаль- 
них театрів, без пайменчоі' претензіі' на орігінальність, або ху- 

дожність сюжета: традіціонні колони, квітки, море, а в кутку не- 
одмінно дві маски, іцо спираються одна на другу, як літера х. 
То там то сям маячать по ложах яскраві фарби украінськіх жіно- 
чих костюмів. Он ціла ложа —  і діти і батьки —  в украінським 

вбранні. Чутно рідну мову і там, і тут. I  сердце починае сти- 
скатись од якогось надзвичайного почуття. Завіса таемно хви- 

люсться, публіка знай заливае театр,— аж чорніе партер. Музиканти 

риплять... аж ось тихо... вдарила палочка... діріжор займае свое 
місие... згуки невиразного гамору стихають. Діріжор махае своім 
патичком— і побігли жваві, веселі згуки. Галоп, чи полька, чи 

вальс... все едно! В  ті добрі старі часи ще не спадало нікому 

на думку, що оркестр ламае цільність вражіння драматичного
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хвор}... мабуть не ламав. Але ось останні одноманітні акорди, і 
нарешті стрепенулася завіса, захвилювалася і  раитом посунула 

вгору.
Покоіі сотника Хоми Кичатого. Даймо, що вони цілком не 

відиовідають історичній нравді: якась рублена россійська хоро

мина, мабуть з «Василиси МелентьевоІ», або з «Каширсысоіі ста- 
рини». Дарма! Все те даруе серце,— воно чека жадобно рідного, 
свого. Почалася дія. Стеха скінчила монолога і в хату вцурх- 
нула Галя. Сердешна Галя!.. Вона геть та й геть не одиовідала 
евоій ролі: то була старенька артистка Жаркова, і, не вважаючи 
на жваві рухи і на грим, «почтенный возрастъ» артистки виявлявся 

всім. Дія розвивалася як слід, та не було ще електричноі іскри, 
тоі іскри, що оббігла-б ввесь театр і зьеднала-б всіх— і глядачів 

і артистів— в одно велике ціле. Але ось за лаштунками розля- 
глися урочисті згуки колядки. На сцені счинилася заматня. Гля- 

дачи напружили увагу... чиясь дужа рука владне шарпонула 
двері. «Вечір добрий!»— вчувся. могутній металлічний голос... і на 

сцену вийшов велетень-козак. Злетіла іскра натхнення. Як тучка 
літня злива, сипнули з-усюди онлески. А козак стояв в своій 

гордій обуреній і здивованій позі, немов не бачучи нічого крім 
неревьязаних сватів. Кілька хвилин в театрі чутио було тілька 

дощ онлесків. А коли скінчилась дія, завіса вже впала, —■ всі 
були захоплені ,я к  один. Онлески не вгавали. Викликали всіх: 
тих, що зчарували театр своею артистичною грою, і навіть тих, 

що не заробили на таку шану. Ніхто не розбирався у грі 
кожного окремого артиста.

Иубліка затопила фое, корридори. Обличчя всім нашіли, очи 

блищали... стояв живий гамір .. дзвеніла украінська мова,— <-от 
избытка сердца глаголали уста».

Перелітаючи тепер гадкою довгий шлях життя —  25  років, 

я бачу себе дівчинкою підлітком 12— 13 років, яав всі ті почуття, 
що тоді стаскали й підносили молодесеньке сердце, оживають і 

зараз в ньому, і мов тоді, в той день в театрі, од захвату знов 

захошиое дух.
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Це було щось надзвичайне. Нас городянських дітей, що вже 
бачили найпишнійші опери, і Сарру Бернар, і  братів Коллен,—  

взагалі всіх славно - звісних артистів— сама вистава украінськоі 
труппи, убогоі обстановою, бідноі людьми, не мала-б сил и 
піднести до такого ступня захвату, який охопив нас од само! 
першоі' ді'і Назара. Тай був то другий захват: не втіха од гарноі' 
гри,— святий захват, що сльози викликав на очі, а в сердці 
лбуджував найкращі людсьрі почуття.

Те, що зараз немае для нас жадно! ваги, може бути в 
великій нослузі для нащадків наших. Через те хочу спинитися 

тут на хвилинку, аби зьясувати причини того незабутнього, 
святого захвату, що викликав в душах наших украінській театр.

Наше покоління— виключне покоління: ми були першими 
цкраінськими дітьми. Не тими дітьми, що виростають в селі, в 
рідній сфері стіхійними украінцями,— ми були дітьми городянсь- 
кими, яких батьки виховували вперше серед ворожих обставин 

свідомими украінцями з сповитку. Нас було небагато таких 
украінських родин; решта-ж нашоіі дитячоіі суспільности, з якою 
нам доводилось раз по раз здибатись, були змосковлені діти-нане- 

нята. На той час серед киівськоі диазі-інтеллігенцй россійськоі', 
або вживаючи краще вже витерте слово— буржуазй, панували 

недобрі відносини до всього украінського, а найбілыне до саміх 
«украйнофиловъ»; в найкращім разі це були якісь глузливі від- 
яоеиЕш, немов до «блаженненышхъ»— дурггиків. Можно собі ѵя- 

вити, як переймали од батьків такі відносини діти, що, як відомо, 

иерей мают ь швидче за все саме недобре і мають так багато жор- 
•стокости в сердці. Ми балакали по-украінськи, і батьки балакали 

до нас скрізь по-украінсыси; нас вбирали дуже часто в украінсысі 
вбраннл. I  звичайно і тим, і другим звертали ми на себе увагу, 

л разом з нею глум, посміх, кепкування, призирство. О, багато 
довелося прийняти нашим маненышм сердцям гірких образ, не- 

забутніх. То було не то, що нині. Тепер украінська дитина вже 

мае свою сферу, мае на що опертися: ми були неріпі, у нас не 
було маненьких попередників. Як дикі звірьки, що з дитинства 
звикають до самооборони, ми повинні були змалку давати на
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кожнім кроці одсіч. Бідний молодий дитячий розум, бідне мане- 

пьке сердце,— об раною й зневагою отруено і'х з веселих, дитя- 
чих літ! Я  памьятаю, як з сестрою гуляли ми якось в Ботаніч- 
нім садку, звичайно в украінському вбранню, балакали між собок> 

по-украінськи. Нас взяли на глум; счинилася ѵидка сиена: дітиѵ 
а за ними й завлсде однаково розумні бонн и та няньки почали 
глузувати з нас, з нашого вбрання, з нашоі' «мужицькоі» мови. 
Сестра верпулася до дому з ревними слізми. 3  цього приводу 

написав тато вірш, присвячений і'й: «не сумуй, моя доле кохана». 
Моііх сліз не бачив ніхто: запекле, вовче серце було в мене; але 
памьятаю, як в ночі, буиало, коли всі спали навколо, иригаду- 
вала я всі денні подіі' і думала, думала... I  така страшна, така 
хижа ненависть до всіх гнобителів рідного слова і людѵ зай- 

малася в сердці, що аж страшно згадати гепер, що перечував в  
той час дурненький восьмилітній чоловік. Сльози всихали па очах 
од тоі хижоі' ненависти, що налила серце. Боже, як працювала 
налка, дитяча уява! В сі муки й тортури, іцо утворювали колись 
козаки над подоланними ворогами, здавалися мені цілком при- 
датними до помети над иенависним ворогом...

Дарма! 3  ненависти виростае любов— та болюча й незагійна 
любов, якою тільки й люблять діти окривджених батысів.

Все це я згадую на те, щоб зьясувати той настрій, який 
охопив нас, безкрилу молодь, з першоі хвилини, скоро роспоча» 
свою діяльність новий «украІЕТсысий» театр. «Пятёрки, четверки 

«переложенія», «сочиненія»— всі іптереси молодого, шкільногб- 

життя —  все те порвалось кудись набік! Байдуже до всього! 
']’ам, в театрі, іде справжне життя, там знялася справжня боро- 

тьба— ми почували це. День минав, як сон; тільки вечора чекаля 

ми. I  коли ми вбирали наши вкраінські убрання, нас охоплювало 
те почуття, яке мабуть стискало- груди молодого лицаря, коли 

його вперше підперізувано лицарським мечем.
Минулі часи, давні часи! I  сміх і жаль бере, коли згаду- 

сш тепер що убогу дитячу демонстрацію, якою і ми ніби при- 

чинялися до великого діла. Вишивана сорочка і голосна укра- 
інська розмова в театрі. Сердешні засоби! Але й вони відповідали 

тій глині, якою стуляе муляр одну до одноі великі цеглини мѵрів.
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Звичайно. у дорослих людей почѵття патріотизма виявлялося 
не в таких аримітивних, стихійних формах, як у дітей, але що 
украінський театр і розжеврів у свідомих, і збудив у несвідомих 
національне почуття, що він став великим етапом і чинником в 

історй зросту нашого паціонального самопізнання— це безпереч- 
ний факт. Людині інтеллігентній неможливо було задовольнити 
свое естетичне почуття тим репертуаром, який виставляла тод, 
труппа,— а двери театра ломились од натовпу ггубліки: артистичне 
виконання убогоі трупки, іцо мала на чолі тільки двох артистів, 
не справило б великого вражіння на глядачів, а буря захвату 
розлягалася грімом оплесків в театрі.

Були і инші М ОТИВЕ.

Наведем кілыса фактів.
ГІісля першоі' вистави, часописі киівські на той час— давній 

приятель «Кіевлянинъ», і спріяючі украінцям «Труд» та «Заря» —  
озвалися своім присудом. «Впечатлѣпіе, произведенное па пуб
лику исполненіемъ пьесы, писав «Кіевлянинъ», —  было далеко 
не удовлетворительным!,. Изъ всей труппы можно остановиться 

только на 2-хъ исполнителях!., г. Кропивницкомъ (Назаръ) и Са- 
довскомъ (Гнать). В се остальное ниже посредственности. Это 
были не артисты, а любители, впервые выступивтіе на театраль

ные подмостки. Манеръ ішкакихъ; объ умѣньи держать себя на 
сценѣ и говорить не приходится». (Кіев. 1882 , № 8). «Составь 
труппы вообще ниже посредственности; актрисы нѣтъ ни одной. 

Всего этого не могутъ не сознавать и самые рьяные хохломаны, 
хотя они изъ колеи лѣзѵтъ вонъ, чтобы устраивать оваціи по- 

ложителыіьшъ бездарностямъ. Во всей труппѣ выдѣляются только 
два артиста — Кропивницкій и Садовскій» (Кіев. 1882, № 13). 

Звичайно, це казав «теплий приятель», але на ней раз в словах 
його було чи мало й правди. «Заря» і «Труд» головним чипом 

ви^валювали Кропивницького та Садовсысого, а про труппу зде- 
білыпого недоговорювали. «Исполненіе пьесы было, говоря во
обще, вполнѣ удовлетворительно,— писала «Заря». Пальма первен

ства, какъ и слѣдовало ожидать, принадлежитъ г. Кропивницкому, 
въ которомъ мы имѣемъ носомнѣнно большой сценическій та-

о к т я б р ь . 1907. 4
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лантъ. Первое дѣйствіе онъ вынесъ на своихъ шіечахъ, потому 
что Стеха и Игнатъ выступали сначала какъ-то робко, первая 
почти совсѣм ь не играла, второй шаржировалъ въ жестикуля- 
ціи» ‘). Другий спектакль труппа Ашкаренка— «Наталіса-Полтавка» 
виявив ще більші деффекти труппи.

Вихвалюючи Кропивницького за Впборного, «Заря» писала 
тиы часом: «къ сожалѣнію/мы далеко не можемъ сказать того-же

0 другихъ исполнителяхъ. Можетъ быть, они и приложили нѣво- 
торое стараніе, чтобы дѣло шло у нихъ сколько нибудь на ладѵ 
Но естественно, что отсутствіе голоса и музыкальнаго образова- 
ііія вообще нельзя восполнить на двухъ-трехъ репетиціяхъ. Об ь 
игрѣ всѣхъ исполнителей Наталки (за исключеніемъ, конечно, 
г. Кропивницкаго) слѣдуетъ сказать, что іп> ней было мало жи
вого, оригинальнаго: всѣ воспроизводимыя ими лица вышли у 
нихъ блѣдными, робко и неувѣренно двигающимися и недоста
точно бойко владѣющими изящнымъ малороссійскимъ языкомъ»2).

Досить. Це писала спріяюча всьому украінсысому часопись,
1 вона навіть завважила, що решта персонажів труипи, за ви- 
ключкою Кропивницького та Садовсысого, «недостаточно бойко 

владѣютъ изящнымъ малороссійскимъ языкомъ». I справді, труппа 
була о стільки бідна, не кажу вже дотепними артистами, а про
сто людьми, що на Наталку не вистарчало артистів, і товариство 
мусило запрошувати на роль Терпелихи артистку-аматорку з 

драматичного товариства, пані Жежелевську. А коли Кропивниць- 
кий виставив упергае свою драму «Дай серцю волю», то дове- 
лося вже запросить двох аматорів: на ролю Одарки— О. А. Ли

сенко, а на ролю Семена— покійпого Туробойсысого. Труппа вже 
цілком не мала можливости виставити хоч оперетту Лисенка «Чер- 

иоморці». Щ о до хора, то, навпаки, хор був завжде добрий. Кро- 
пивницькому, як баечному нринцові, досить було тілыси свиснут», 

і  на його посвист зліталися хмарою співакп,— студенти та кур
систки.

1) »3аря» 1882 г. № 8.
2) «Заря» 1882 г. № 11.
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Репертуар був не кращий ансабля труппи: «Наталка-Пол

тавка», «Москаль-Чарівник», «Назар Стодоля» та другі. Через брак 
репертуара труппа мусила виставляти і такі сІюеиГ (Гоеиѵги 

украінськоі сцени, як «Щира любов» Квітки, та «Ой це ходи 
Гршцо», оперетту Александрова. Про виставу таких пьес ііавіть 

своя пресса озвалась сердитим словом. «О постановкѣ въ вос
кресенье въ театрѣ Иваненка «Ой не ходи Грицю» слѣдуетт, 
сказать то же, что мы сказали о драмѣ «Щира любовь»,— писала 
«Заря»— т. е. что постановка ея объясняется, съ одной стороны, 
простымъ недоразумѣніемъ, съ другой— крайней бѣдностью репер

туара малорусской сцены. Дѣйствія никакого, замыселъ недоня- 
теи і., характеровъ никакихъ. Мы убѣждеиы въ томъ, что Кро- 

яивницкій нигдѣ и никогда больше не поставить этой пьесы, 
ибо постановкой такихъ пьесъ можно убить малорусскіе спек
такли. Кромѣ упрека за постановку этой пьесы, мы ничего дру
гого не слышали отъ публики. А публики между тѣмъ въ театрѣ 

была масса; театръ былъ буквально биткомъ набитъ»'1). Додам 
од себе, іцо цей славний спектакль втямився і  мені, мабуть і 
другим. Незабутній спектакль! Театр був справді повнісінький. 
В  теплому, парному повітрі чорніли ряди лож, та партер густо 

набитий людьми. Почалася перша дія. Перша дія драми— експо- 
зіція,— вимогати од неі багато ще не можно. Але дивно було те, 
що в першій діі цього славнозвістного твору не було й жодпо'1 

■експозіціі'. Завіса впала, і всі здивовано дивились один на одного: 
що ііоио таке? до чого?— Ніхто не розумів. Зновѵ знялася за- 

віса. .— те-ж саме... Холодне зневірря поповзло вже гадючкою в 
серия глядачів. На обличчах всіх виявився вираз якогось нено- 
розуміння; той вираз так вже і не сходив аж до кінціі спек
такля. За третьою дісю нас охопив невиинний регіт, а людей 

старшого віку— сором. Я бачила, як неспокійпо поверталися в 

кріслах ті, лцо снділи в партері, та мов ті велетенсьві черепахи 
силкувалися втягти голови між плечи, щоб заховатись од сорому. 

Знов впала завіса і знов знялась —  дія четверта. Не то що в

!)  „Заря“ 1882, № 283.
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корридорах, вже і  в ложах чулпсл сыіх та сердиті вигуки: но 
свинство! здирство! Чи-лс молено впетавлятп такѵ нісенітішцю, 

таке паскудство. На гальорці папѵвало справлено обурения... ІЦоб 
то було, коли б це був по украіпеысий спектакль?! Цікаве в цій 
пьесі було те, що глядачів ввесь час вражали сами несподівані 
несподшанности. Пол;ежа, злива, смерть, злочииства... всі кари 
Божі. I  одна незалежио від другоі— тим-бо й ба! I  коли б ска
зали кому небудь з публики, що завтра л; його скарають на 
смерть, як тільки він не перекалсе змісту ньеси,— я невпа, що. 
не ввалгаючи і па таку страшну погрому, піхто не зміг-би зьясу- 

вати, па що в той вечі.р здіймалася і падала завіса аж цілих 
десять разів! Одначе і в цьому спектаклі Крошівницький визна- 
чився, правда не грою— грати не було чого, але героизмом: ми 
нобачили справжнього украінського Муція Сцеволу. ІДоб вдати 
з себе якусь горбату, низкорослу потворѵ, Кропивпицький по- 
звязував собі ноги мотузками і так нроплазував по сцені ал; ці- 
лих пьять дій. Сердешна оперетта після киівського дебюту на
виси попрощалася з світом. Виставити И примусила артистів бід- 
ність репертуара.

«Сватанпя на Гончарівці» було тоді шанобиою і бойовою 
пьесою. «Трудъ» писав ще перед спектаклем: «Въ воскресенье 
въ театрѣ Иваненка идетъ спектакль съ большой пьесой «Сва- 

тания на Гончарівці». Мы совѣтовали бы любителямъ украин
ской сцепы не пропустить этого спектакля, тѣмъ болѣе, что роль 
Стецька, какъ говорятъ, одна изъ лучшихъ ролей г. Кроішвниц- 

каго» *). Пьесу виставлено і другий раз «по желлнію публики», 

і  збор був знову повний. «Что публика действительно желала 
во второй раз видѣть эту пьесу,— писала «Заря»— это видно изъ 

того, что театръ былъ биткомъ набитъ, что еще наканунѣ спек
такля всѣ билеты были разобраны и масса публики ушла отъ кассы 

ни съ чѣмъ» 2). I  третій раз іде «Стецько» і дае повний збір.

1) «Трудъ» 1882, № 7.
2) «Заря» 1882, 8-го дек.
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«Дай серціо волю» Кропивницького справило справжній фу
рор. Рецензент «Труда» нисав: «Я полагаю, что не ошибусь, 
осли скажу, что всѣ интересующіеся украинской сценой кіев- 
ляпе (конечно, кто ыогъ захватить билетъ) были на нредставле- 

ніи пьесы. Навіть „ Кіевлянина“ задовольнпла пьеса: він в ласки 
своеі' порадив навіть Кропивницькому «попробовать написать пьесу 

пзъ малороссійскаго народнаго быта на русскомъ языкѣ и такимъ 
образомъ открыть своимъ произведеніямъ болѣе широкое поле».

Вище наведені факти свідчать, ню— ні репертуар, ні арти- 

стичне виконанпя украіпсідсоі труіши не мали змоги так захо- 
ішти иублику, як те зробив украінський театр, і в значній мірі 
правду писав „Кіевлянин“, коли натякав, що «умыселъ другой тѵтъ 
быль».

Так! «Був тут і другий «умыселъ».
Це був перший промінь сопця'після довгоі ночи; перший 

подих весни по безнадійній зімі. Мріі', надіі, все збудив він, 
рідний театр. Громадяио, письмепники, артисти— всі згуртовалися 

коло нього. Публика заливала залу, стояла хмарою коло касси, 
а в театрі панував той захват, якого вже не зазнати теперешнім 

артистам по вік!
То був захват першоі' весни...
Звичайно, жодиа труппа в Россіі' не бачила такого ирийому, 

якого зазнали украінські артисти у дні молодощів своіх; заздрість 

почала точити россійських актьорів, а злоба «Кіевлянинъ».
Минуло багато років з того часу.;, багато людей, що тоді 

не вірили в силу украінського руху, —  змінили теперь своі по
гляди, вірним обскурантізму лишився тільки «Кіевлянинъ» і «всѣ 

присные его». I ось тепер, коли розгортаеш його давні, пожов- 
і.лі «страницы злобы и порока», од них так і пашить, як і в 

ті давиі дні, ненатла злоба.
У 26 числі „Кіевлянипа“ зьявився відомий лист режіссера 

юдішньоі' россійськоі трупни— Казанцева. В  театрі тоді стався 
ііеприемний інцідент: коли Кропивпицький виходив вклонитися 

иублиці, якось чи то з необережности, чи хто вже його там зна 
чого, робітники впустили йому на голову декорацію й стра
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шенно забили його. 3  цього приводу і написав листа Казанцев. 
«Дѣло въ томъ, писавъ славный артиста россійській,— что пар- 
тія хохломаповъ, усердныхъ поклонниковъ малорусской труппы, 
стала вѣнчать ее лаврами: полетѣли на сцену бараньи шапки, 
тулупы; сцена въ аптрактахъ наполнялась массой народа, вслѣд- 
ствіе чего г. директору театра г. нолиціймейстеромъ оффиціально- 

было объявлено, чтобы доступа на сцену публикѣ не было... 
Намъ заявлено было оффиціально, что если эта толпа, напол
няющая въ нослѣднее время сцену въ антрактахъ, не будетъ 
удаляема со сцены, то малорусскія пьесы запретить, потому что 

скопище это имѣетъ какой-тЬ странный характеръ» ') .
Посніх украінського театра, живий рух, що опанував все 

місто,— це було гасло «Кіевлянину», і він роззявив свою пащѵ. 
Почалася комнанія проти «хохломанства». «Конечно, между хо- 

хломанами могутъ быть и психическіе больные, но гораздо чаще 
между ними встрѣчаются невѣжды, да притомъ невѣжды съ боль
шими претензіями и самоувѣренностпо».

До речи тут виступив Костомаров з своею відомою роспра- 
вою «Задачи украинофильства». 3  якою злерадістыо підхопив. 

«Кіевлянинъ» «слова почтеннаго историка». I  нішла писати гѵ- 
бернія! Драгоманов написав «Кіевлянинові» та його однодумцям 
відомого листа: «остановить «хохломанское дѣло», разсчитанпо& 
на естественный ходъ развитія политической, соціальной и куль

турной асизни во всей славянщинѣ, и потому съ каждымъ годомъ 
хоть медленно, по вѣрно подвигающееся впередъ, вы не можете. 

Подумайте!» Од ціх слів просто сказився «Кіевлянинъ». ІІоси- 
палися передовиці з приводу слів «Пирятинскаго пророка». А 
нозаяк «Кіевлянинъ» тоді ще мав повну віру в можливість «оста

новить хохломанское дѣло», то одразу-ж кинувся на передовѵ 
па той час украінську позіцію— на украінсысий театр. В ін  од- 

разу, своею спеціфичпою інтуіціею зрозумів краще за всіх істо- 

риків літератури, яке значіння в житті народів, і особливо народів

*) «Кіевлянинъ» 1882 т. Л": 26.
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пригнобленних, мае рідний театр. Треба було завважити адміністра- 
ціц що злочинний рух росте тут, у місті, під И крилом. Почалися 
дописі про театр. «Кіевлянинъ» вибивався з сил, гукаючи «саѵе- 
апі соп8и]е§>. Скандал в театрі на останньому спектаклі «Гар- 
куша» дав йому добру пагоду доводпти, що украінці користѵ- 
ються украінсышм театром на те, щоб виявити свою ненависть 
до всього «русскаго».

«Поклонники малороссійскихъ пьесъ (Кіевлянинъ № 29) не 
ограничились оваціями, устраиваемыми далеко не по заслугамъ 
малорусской труппѣ. Ревъ, стонъ, киданье на сцену шапокъ 
даже иальто (?) (отчего не сюртуковъ, бркжъ и сапогъ)— все это 
производить непріятное впечатлѣніе на безпристрастнаго зрителя, 
тѣмъ болѣе, что этихъ овацій удостаиваются даже такіе исполни
тели и исполнительницы, которые годятся только для ролей ста- 
тистовъ. Но эти господа пошли дальше и обратились къ свист- 
камъ противъ русской артистки». А річь була ось в чім.

Д-ка Летар, водевільна артистка россійеькоі' труппи, добре 
бачила, які збори почали влге давати украінсысі пьеси, і схоті- 

лося ій взяти на свій бенефіс повний збір. Не знаю якого по- 
ходження була вона, але украінськоі мови зовсім не тямила. Та 
що з того? артистці россійськоі' трупии, мабуть, здавэлося, що 
украінська пьеса— це сама оста пня ерунда, і що як там не 

коверкай ту несчасну украінську мову— все едно «дурні хахлп» 
почнуть вітати по щирости.

Не справдились надіі.
Як зараз бачу цей спектакль. Звиласн завіса,— на сцені си- 

діла «хороша Сотничиха». Якась балетна зелена едвабна спід- 
ничка була на ній, куцепький корсажик, перекрещений на гру
дях іповковими шнурами, шовісові чулки, черевички на високих 

нідборах... На білявій голівці. правда, маячило щось на зразок 

кораблика. Почалась дія. Од першого слова пані Летар стала 
помилятись, коверкати украінські слова, наголоси. Це знеповаж- 

ливе відношення до украіпськоіі мови почало дратувати молодь... 

Чим далі розвивалася дія, тим більше коверкала мову гарненька, 
білява лялька, що мала уяаияти з себе Сотничиху. Крім мови,
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всіею істотою своею, своіми рухами, своею грою— вона цілком 
не відповідала сво'ш ролі; вопа ііеребігала підтюпцем злегенька 
но сцені, ыаніікилась, манернічала, уявляла як найкраще ту «ки
сейную барышню», про яку Пегасов каже у Тургенева, іцо йому 
завжде хочеться «потянуть ее оглоблей по ребрахъ». Мабуть 

таке-ж темпе, глухе, несвідоме ще бажання починало зростати 
серед публики, що залила темною юрбою аж до само! стелі 
ввесь театр.

Зачиналося щось недобре... Закипала буря...

Звикле вухо вже роспочуло-б у тому невиразиому, тихому 
ще гаморі, що зривався то тут, то там,— грізні згуки обурення.

У  перших рядах крісел сиділи «почтенные сенаторы и 
старцы» —  лисі жуіри, прихильники актриси. I  до украінськоі 

ньеси, і до украінськоіі мови байдужісенько було іім,— вони ирий- 
шли п о д и в и т е с ь  на свою «диву» в новій ролі, і знайшли, що все 

це вийшло в не'і «очень мило», і цей созіи те раузаппе надзви- 
чайно личить гарненькій ляльці: голенькі ручки, шийка і ніжки, 
стиснені іновковими панчішками— с ’езІ сііагшапі. Ледве впала за- 
віса, з передних рядів крісел почулися оплесіси, а діріжор звівся 

на своім місті, держучи на срібній таці аксамитау подушку з 
якимись фермуарами, коло нього стояли капельдінери з квітками 
і дарунками. Розпьялась завіса, і  разом з Кропивницьким-Гарку- 
шою вилетіла, мов пташина, рожевеныса «дива», вклонитися пуб- 
лиці за оплесіш й дарунки.

Цього було вже занадто.

Як подих осіннього вітру в зголілому лісі, розлігся по теа
тров! свист різкий, болючий, що ніби розшарпонув все повітря. 

Публика заметушилась. Передні ряди почали гнівно озиратися 
на гальорку і іце дужче плесісати в долоні, а молодь... «От 
них-же первый есмь аз», щиро озвалася на гасло. Нечуванний 

гвалт знявся в театрі: передні ряди партера плескали в доло- 
н і ,— гальорка і молодь лютували. Посвисти, тупанья ногами, га- 

дюче шипіння— глушили оплесни партера.. А діріжор все стояв 

з дарунками в руці, не знаючи, що йому чипити. Аж ось розі- 

пьялась завіса— (в середині велико! завіси зроблено було такі
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драпіровки. що росииналися, коли артистові треба було вийти 
вклонитися)— і перед очима публики виявилася високо-мелодра- 
матичня сцена. Ііапі Летар лежала долі, мов непритомна; біляві 
коси спадали шовковиыи пасмами з чола, Крошівницький иідтрі- 
мѵвав і'1 за талію одною рукою, а другою иідносив ій дарунки, 
акі непритомна иані одни хала рукою. Казанцев виступив на кроі; 
наперед і голосом розвінчашюго короля озвався до театра: «по

любуйтесь на вашу жертву! Доктора!! Доктора!!.»
Завіса впала. Гвалт вгамувався.

- Таким скандалом заісінчились иерші украінські спектаклі в 
Киіві. Але скандал той виникнув з найкращого, найсвятійшого 
почуття. Даремно «Кіевлянинъ» силкувався довести, що «хохло- 

маны» навмисно підстроіли скандал, аби знеповажити «русскую 
артистку». Сліпий не бачить сонця.

То була вогненна образа за знеповажливе відношення до 

украінського слова; то була некуча любовь до пригнобленного 
свого рідного, яку розжеврів до полумья украінський театр. Стара 
рана, розьятрена сльозою образи.

Спектаклі скінчились.. Артисти попрощалися з киянами до 
осени... «Украинскіе спектакли, писав співробітник «Труда», и 
на цѣлый мѣсяцъ останутся предметомъ разговоровъ».

Він помилився рахунком: вони лишилися «предметомъ раз

говоровъ» на цілих 25 літ.

И

Історія украінського театра— розірваиий ланщог. До остан- 
ніх часів ми не знали суцільного малюнка поступового розвою 
нашога. театра, ми мали тільки окремі розрізпені звістки.

Натура не знав ніяких катаклізмів,— вона кориться лише 

неодмінному, ненохитному закону еволюціі'; так і життя людсь- 

кого духу не зпае раптових вибухів, не звязаних з мипулим 

життям, і в нім папуч; той самий закон еволюціі, який керус й 
життям природа. Правда, в лситті людськім есть фактори, неві- 

домі натурі. Натура ириголомшуе тільки те, що не мае здатности
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до життя. В  житті людськім нема такоі логики: в ній пануе ча
сами зла, нерозумна воля людини,— вопа утворюе утиски пере" 
сліджування, заборони; вона приголомшуе здорове. світодайне 
життя народів, припиняе його на де-який час. В  житті 
людського духу панують більш сложні закони, ніж в житті при
рода,— але все таки і ним керуе загально-світовий закон еволю- 
цй. Вогонь, засвіченнаа самим життям, людям не загасити. При- 
гашене світло, що цілі стоііття ледве мріе, вириваетсья нарешті 
велетенськими протуберанцами і несе світ і тепло у просторі віків.

Спираючись на грунт цього всесвітнього закона еволюціі', 
иосилкуемось нереглянути історію украінського театра. Не буде- 
мо наводити всіх дрібних фактів, спробуемо тільки уявити собіг 
чим заповнювалися ті великі порожняви між ріжними періодами 
життя украінського театра, які давали можливість утворювати 
всякі теоріі про «батьків» та «творців новоі‘ украінсысоі' драми».

Досить довго аж до останніх часів панувала теорія, яка 

вважала Котляревського «писателем, которым собственно начи
нается новая малороссійская литература». *)

Наш високошановний учений П. I. Житецький довів своею 

пауковою працею, що між старою і новою украінською лі- 
тературою не було порожньоі' прірви; віп довів, що украінська 

література, бодай і приголомшена і  придушена усякими заборона- 
ми, все таки не переставала істнувати і сяк так задовольняла 
иевеличкі на той час потреби своеі суспільности. Звичайно Кот- 

ляревсышй відограв першорядну роль в історіі розвитку нашоТ 

літератури: він розсунув межі поетицькоі творчости. По теоріг 
Довгалевсысого тільки народні тіпи мали право висловлюватися 
простим «казацкимъ нарѣчіемъ». А  в Енеіді Котляревського 
украінською мовою говорять вже й царі, й героі' і  взагалі «вся

кого стану і преложенства» люде. Ту літературу, яка обслуго- 
вувала до нього тільки місцеві провінціяльні інтереси, Котлярев- 
сысий вивів на широкий шлях загально-людських ідеалів і, та-

Пыпинъ Исторія Слявянскихъ Литературъ 357.
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ким робом, побільшив коло украінських читачів. Але укрзінська 
література еволюціонірувала і до нього й подавалась наперед по- 
ступовим шляхом, міняючи своТ форми відповідно вимогам часу.

Як творцем украінськоі літератури, так вважають навіть і 

досі Котляревсышго «творцем повоі' украінськоі’ драми». Олімпі- 
ади И лічуть починаючи од «Наталки Полтавки». Чи-ж воно 
дійсне так? Чи справді ввесь зріст украінського театра пішов од 

фантазіі Котляревського, якому так раптом, несподівапо, спало 
на думку написати украінську пьесу? Невже «Наталка Пол
тавка» не мала нопередників, і од «шкільноі драми» аж до неі' 
вакувало поле украінськоі' драматично! творчости?

Коли зоолог бачить два види, між яки ми немае безпосеред- 
иього звязку, він а ргіогі вводить Их до ідноі группи; дальнійші 
дослідувачи знаходять кістяки вимерлих видів, або одбитки і'х в 

камьяному вуглі, і додаготь таким робом ті перстні розірваного 
ланцюга, яких не можно було попереду знайти.

Але природа пише на гранітних скелях літерами. яких не 
змивають тисячи віків! Чоловік пише на папері, і слово його не 
раз береться попелом— туманом... Найчастіше траплялося це ма'- 
буть в ті часи, коли літературою, «аоетицьким художеством», зай- 

малися, з ріжних причин, більше для власти втіхи; коли літе- 

ратурні твори не дрюковано, а білыпе переписувано прихильни- 
ками рідиоі' літератури, та переховувапо по родинах. Таким ча
сом була для нашоі літератури друга половина Х Ѵ ІН  століття. 

Якимсь чудом заховалися з тих часів тільки де-які письменні 

матеріали,— поодинокі перстні розірваного ланцюга. Тому то, як 
ісаже Самуіл Величко, не легко «домагатися совершеннаго о 

всемъ видѣнія и правды». Ми на те й иадіі не покладаемо, — ви- 
словимо тільки з цього приводу де-які своі' думки.

Украінський театр почав розвиватися од тих самих загально- 

лгодських причин, грунт яких лежить в самій природі чоловікэ, 
од яких почали розвиватися і театри всіх народів. Уже в «тан

ках» сміло можемо добачати зародок театрально* діі. Татарщизна 

й другі політичні заколоти та бурі взагалі припинили розвиток 
духовного життя украінського народа, тим то й театр украінський
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принізнився проти театра европейського трохи чи не на сотню 
літ. Першу звістку про вертеп ми маемо з 1591 року. Галаган 

иодае зв істку ') ,  що Ізопольский бачив у Ставищах екземпляр 
вертепа з датою 1591 р. Розвиток шкільноі драми ночипастьсн 
вже з початку Х Ѵ П  століття. 29-го сершш 1619 року вистав- 
лялася па ярмарку в Камьянці «Трагедія, альбо образ смерти 
пресвятого Іоанна Крестителя, посланника Божія» на 5 дій. 
Написано П було південно-руською мовою, іптерлюдй-ж до цісі 

трагедіі', в и д и м о ,  було написано властиво на те, щоб потішити 
ярмарчал; через те можно з невністыо думати, що написано іх 
було вже зовсім чистою тогочасно-украінською мовою. Таким ро
бом, в той час, коли Англія вже мала Шекспіра, Франція —  

Мольера, Украіпа .тедве тілыси знайомилась з театром маріоне- 
ток та шкільною драмою.

Але прищеплена до здорового, життедайного дерева, щепа 
зацвіла одразу буйним цвітом. На той час Украіна шпарко взя- 
лася до освіти свого народа. Унія, езуіти, а таколс соцініанство 
та инші раціоналистичні течіі', що знажували до себе украінськѵ 
молодь, прокииули середь громадянства религійну, а також, но- 
части, і національну самосвідомість. Почали ширити всі засоби 

самооборона, а з них найперше, яко противовагу езуітському 
впливові, рідну освіту. Киівські «братчики» засновують власну 

братьску школу для дітей «да не огь чуждаго источника ніюще 

ко мрачно-темним латинянам уклоняться». Уложено було коллегію, 
звичайно, на зразок польських коллегій. Ш кільна драма, іцо 
виробилася в католицьких коллегіях під виливом боротьби като- 
лицтва з лютеранством, а також під виливом відродження науки 
й штуки у Західній 1‘вроиі.— знайшла собі цілком відповідний 

грунт у школах украінсышх: тут була теж пекуча боротьба з 
католицтвом і добре озброецними вояками його езуітами. «Ш ля- 
хетна молодь студентська в коллегіумі Киіво - Могиляпськім» 
новинаа була виробляти в собі ту силу та еластичність елок-

’) К. Ст. 82 р.
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венціт, що давала таку владѵ езѵітам. У своім «Перлі Миогоцш- 
нім» Кирилл Транквіліон-Ставровецькій каже, що «с той кпигі 
гвятоі молсуть студеити вибірать вірши на свою потребу і тио- 
рити з них ораціі розмаітш часу потреби евосі хоч і на коме
диях духовних» ]).

Такі були «практическія занятія» тогочасних студентів. 
ІІрофессори коллегіантські иисали самі комедіі, або трагедокоме- 
діі духовпі, які «через шляхетну молодь» бували «реирезепто- 
вані». Ці духовпі комедіі й трагедокоме^іі' не обмежувалися лише 
геть религійними сюжетами. Живе життя одбивалося в них живим 
малюнком, а життя тогочасне давало багато зразків і дня най- 

горійших трагедій: нові звичаі, що, як завжде бувае, виявляю- 
ться на перші рази у комичних формах, заходи католицтва проти 

нравославних, пенравдиві відпосини сильних, що «гвалтовними 
пападами» одбирали в безпритульних і луги, і млишш, і  землю, 
і добро; гвалт і безправья, стверджені россійським урядом і, па- 
решті, воля й нозалежпість, крівыо добѵті батьками, що нині 
ламав та пищив російський уряд.

Було про що писати...

I  всі ці мотиви справді одбиваються в драмах тогочасних 
нрофессорів-драматургів. Автори іх відноснлися цілком свідомо 
до свое! літературноі- діяльности: вони вірили в силу слова і 

ним хтіли гоіти некучі рани тогочасного громадяпського л;иття. 
«Комиков свойственная доляшость сицёвая — елее учить въ обще- 
ствѣ правы представляя». Уже «в драмах Варлаама Лащевського 
та Георгія Конисскаго, калсе д. Житецький (30), ми бачимо сучасио 

авторам украінське яшття, до якого обое відиосятся з тверезіш 
та чеснпм реалізмом. I  ці зміни одніеі теми другою свідчать пал 
про бажання кращих репрезентаптів украінськоі драми внести 

лспий світ думки у громадське самопізпанпя». Таким робом в тій 
школыіій драмі» ми бачимо початки історичшхЛ драми і лсивоі 

комедіі -  сатири. Треба додати, що ці твори, особливо «Милость

:)  Житецкій. Энеида Котляревскаго. 95.
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Божія» та «Воскресенье Мертвыхъ» Конисського,— бодай і напи
сано і'х важною, невиробленою ще словено-украінською мовою,—  
визначаються такі справжньою художньою красою. На той час 
вони иовинні були просто зачаровувати глядачів. В  дійсности 

так воно і було: украінська публика страшенно вподобала нову 
втіху— театр. Такий видимий поспіх трагедокомедій, «репрезенто- 
ваних у Киіво-Могилянськім коллегіумі», нринажував авторів до 
літератѵрноі цраці. Житецышй наличуе аж цілих 15 видатпійших 

шкільних драм.

Щ е більшоі' ваги набувае для історіі розвитку украікеькоі 
драми не сама шкільна драма, а інтермедіі', що додавалися до неі, 
та вертепна драма. Ці речі писалися вже не книжною украінсь- 
кою, а простою тогочасно-народньою мовою. Уже піГгіка Георгія 
Конисського (1 7 4 6 — 47 р.) і піітика другого невідомого автора 

одпостайие зазначають, що комедіі треба писати «словами шу
точными, низкими, обыкновенными, иначе слогомъ простымъ, дере- 
венскимъ, «мужицкимъ». Щ о до змісту, то теле між самою траге- 
докомедіею та інтермедіею була значна ріжниця: трагедокомедіі 
писалися на мотиви поважні, переважно религійні, сучасне життя 
тільки вривалося в них, інтермедія-ж спеціальпо висміювала 

далеку від ідеала дійсність.
В  той час як шляхетство украінське тінщлося шкільною дра

мою, народ теж не лишався без театра. Народний театр— то був 

вертеп: лялечний театр, який виставляли мандруючі по Украіні 
студенти академіі, аби «скудпих подаяній нищетним образом 

вимирковувати». Дію драматичну, що одбувалася в цьому театрі, 

як відомо, було пристосовано до свята Різдва Христова. Вона 
ділилася на дві частини: перша розробляла церковно-религійний 

сюжет,— друга складалася з малюнків сучасного життя і звязаиа 
була з першою лише святочним настроем з приводу великого 

свята, про яке згадували у перших двох явах діеві особи. Трѳба 
було, каже Житецький (102), тільки урвати ту нитку, і ми мали-б 

народню комедію цілком вільну од дерковно-религійних мотивів». 
Вертепна комедія мала великий поспіх в народі, аж до 6 0 -х  років 

минулого століття: вертепну драму виставляли в киівських «бала
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ганах» на ІІодолі, і на вистави ці збиралися величезпі юрби 

простого л ю ду .1). Правда, що ці сцени вертепноі комедіі не 
мають цілости, звязку, одніеі інтриги, яка даё і рух, і псіхологичні 
моменти комедй, всі вони мають розрізнений і випадковий харак
тер, але вже й в тому тексті, що дійшов до пас, ми маемо 
героя, осередок пьеси,— той герой цеб то запорожець —  ідеал 

народний.
Треба додати до того й те, що текст вертепа не був чимсь 

постійним,— це була річ рухома. Самими випадковими формами 

своеі діі, не звязаноіі одною спільною інтригою, він давав вели
кий простір експромтам, натякам і взагалі «остроумію» тих, що 
•балакали за ляльок. Через те він міг дошкуляти і  таким влада- 

рям, як Иетро I. До того переконання. що текст вертепа був 
річыо рухомою, приводить нас ось яка думка: у тім тексті, що 

дійшов до нас, нема нічого образливого для самого Петра I  і для 
його уряду, а тим часом ІІетро I  озброівся всіма силами на 

вертеп і почав його пересліджувати.
Вертенну комедію було оффіціально заборонено. До цісі' 

справи радо причинився хитромудрий Феофан Прокопович. Бід- 
куючися ніби за долю бідних студентів академіі', що примушені, 
«вимірковуючи собі харч» вертепною комедіею, ганьбити свое 

духовне звання, він таки дійшов, чого хтів: митрополит киівсь- 
кий Іосаф Кроковський, вволяючи його волю, заборонив учням 
духовно! академіі' ходити з вертепною комедіею. А річ була 
зовсім не в тім: ІІетрові геть не до смаку були ті вертепні 

комедіі, що висміювали й круті роспорядки ІІетрові, і урядован- 

ня УкраінськоІ коллегіі, заснованноі Петром, яка не вважала 
на стародавні козацькі вольности й привілеі 2). Запопадливий 
Феофан Прокопович ностеріг бажання свого потентата й поспе

шив ногодити ию справу і заробити ласки царевоі.

Таким робом ми бачимо, що уже в першій чверті Х Ѵ ІП  
етоліття в Украіні цілком витворилися зародки світськоі драми і

! ) Драматическій театръ въ Кіевѣ. И. Николаева.
2) Драматическій театръ въ Кіевѣ И. Николаева 1 3 -  14).
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комедй; вони були вже зовсім достиглі, сама тоиенька стеблина 
едпала іх тільки з матернім деревом, ще хвилииа— і вони-б 
одірвались; впала-б овоч на добру землю і проросла-б новим. 
здоровим зелом... Але...

ІЦе в ]7 4 4  році на славу приіізду в Кнів цариці влисаветп 

Нетровни драму «Благоутробіе Марка Авролія чрезъ учениковь 
академія Кіевская всенародно торжествуетъ»; ще у 1749  роні 
Георгій ІЦербацький дрюкуе «трагедокомедію, нарицасмуш Фотій» — 

і край. Творчість колишиіх украінсысих Афін замирае. Профес
сора академіі' вже не складають ні драм, ні трагедокомедій, шля- 
хетна молодь не «репрезентуе» і'х... А вертеп, який видерто 
силоміць я рук людей «в пауці і штуці добре зналих», перехо

дить до рук балагапіциків, застигае па вікі в одній закамьянілій 

формі, і волочить свое злиденне життя лиіне но ярмарках.

Через що ж перервався зріст украінського театра? Чи ж 
исохло джерело життя?

Иерелиньмо думкою в минулі часи.

Щ е до Петра І-го Украіна так сяк жила своім власним 
внутришнім життям. Кіпв вважався «русскимъ ІІарнжемъ», Киіво- 
Могиляисыса Академія питала наукою не тільки па всю Укра
ш у,— вона постачала людей паукових і  на всю Росію, од ие'Г 
«вся Россія источпикъ премудрости почерпала и вся своя ново- 
заведенныя училищныя колоніи напоила и израстила». Але почи- 
паючи з Петра І-го, іючипаються і злигодні Іѵиіво-Могилянськоі 

Академіі, а разом з нею і украінськоі' науки та штуки. Завзятий 

гнобитель всього вільпого, самостійпого украіпського. ГІетро 
паважився знищити будь які ознаки особистого духовного життя 

Украіни. ГІерш за все кипувся він на мову, на «малороссійскія 
нримрачныя рѣченія». У 1720  році видано закона Киіво-Печерсъ- 
кій Лаврі «вновь книг никаких, кромѣ церковннх прежних изда
ний не печатать. А и оныя церковныя старыя книги съ такими 

же церковными книгами справливать прежде печати съ тѣми 

великороссійскими печатьми, дабы никакой розни и особаго нарѣ-
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чія не было» !). А у 1766  та 1772 році рішуче вже загадано 
булоКиіво-Печерській дрюкарні лише передрюковувати Московські 

видання слово за словом.
Політику Петрову, що до вольностів «Украіни, як відомо, 

провадили й далі його нащадки». На деякі хвилини перепадали 
Украіні більш ясні дні, а там знову починалися «утиски та 

всякііі кривди й обіди». Катерина особливо завзялась на ук- 
раінців: у 1754  році наказала вона Сінодові, аби настановляв на 
архимандритів, та архіереів людей «з природныхъ великорос- 
сіянъ» 2). Украінці почали зоставатись скрізь «за штатом». «Біда 
та и горе!— писав Іоасаф, білгородський епіскоп, епіскопу Перея- 
славському: самые честные люди остаются съ нашихъ, а въ 

Тферь, а въ Владимір промованы, которые еще и недавно мона
хами, съ русскихъ... Сіе по прочотѣ прошу сожечь, а я разсулс- 
дая теперь пребѣдное отечества состояніе, плачу и воздыхаю: 
Господи помилуй»!3).

Чи ж до драм було колишнім, славним профессорам акаде- 

мичнім? Тим, що колись несли світ і науку в Росію, доводилося 
тепер самим вчитись межи дощ ходити. Та й про що було писати?! 
Украінська шкільна драма, на славу іій, не прислуговувалася 
можновладцям,— вона обстоювала чесні ідеали і вступалася за 

долю безсилого.

Кто лісок добрий, или хуторець порядный,
Кто став, кто луку, кто садъ имѣетъ изрядный 

Болить или завидувать тому не хотите,
Якъ-бы его привлащать къ себѣ не ищите»!

Конисський і в казаннях своіх, і в драмі «Воскресеніе Мерг- 

вих» розробляв той само мотив: гвалт можновладців над безсилими 
крепаками своіми, за який на тим світі можновладці отвіт Богу 

даватимѵть. Правда завжде коле очи. Ачи-ж безпечно було колоти

х) Житецкій. Энеида Котляревскаго 6.
2). ІЬійет. 34.
3)  ІЪійет. 35.
о к т я б р ь . 1907. 5
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очи тим можновладцям і  потентатам, од ласки яких залежала доля 
авторів-профессорів і доля спудеіів-виконавців, і доля самоі ака- 

деміК? Тай до кого було звертатись тим чесним словом, коли 
по всій Украіні запанував лад, який характеризуе Возний у відо- 
мій пісні «всякому городу нравъ и права», іі лад цей був ствер- 
джений самим россійським урядом. I  яким словом було писати 
бідолашним авторам? Рідне слово було заборонене не те що до 
писания, а й просто до вжитку: пересліджували не тілыси за 

мову, а й за саму вимову. Вже Самуіл Міславський, митрополит 
Киівський, як тільки міг, дбав про те, щоб студенти, префессори 
вживали тілыш россійську мову і вимову; на гроши академіі 
одіслав він 3-х студентів у Московський універсітет, іцоб вони 

навчилися суто-россійськоі вимови; тіею россійсысою мовою так - 
надопік він всім, що нарешті урвався терпець профессорам, і вони 
сами вдалися до митрополита з проханням вибачити і'х за те, що 
жадним чином не можуть збутись свое! украінськоі вимови х).

А поки сердешні профессори та спудеі' мордувалися над ви- 

вченням великороссійськоі мови та ораторіі по правилам «госпо
дина Ломоносова»,— життя прутко котилося вперед, і  з Полыци 
та з Росііі надходили зразки новоі драматично! творчости з ціка- 
вою, рухливою інтригою, чарами, ніснями, танцями і високо-роз- 

чуленними почуттями! Де вже було угнатися профессорам акаде- 
міі, силоміць взутім у важкі чоботи «господина Ломоносова», за 

лехким кроком меркуріевих сандалій ново! драми?
Щ о до вертепа, то як ми вже казали раніще, його силою 

видерто з рук людей літературііич і віддано до рук простих, не- 

освічених людей; через те той іітературний твір, що мав в собі 
зарідок живо! комедіі, закамьяніи навіки в своій початковій формі 
і  перевівся на просту сваткову піху.

I  заніміла Украіна. Зал л* .і темна порожнява аж на цілих 

5 0  літ. У 1798 р. дрюкуе Кот. --иський свою «Енеіду», а в 1819  
році «Наталку-Полтавку». Чи .> живилися укранінці цей дов-

!) Дашкевичъ 74.
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гий час? Чи вони справді по волі царевій одсахнулися рідноі мови, 
рідних звичаів і  перекинулися в «природних росіян»?

Свідома любовь до рідноі мови, не вважаючи на всі пере- 
сліджування уряда, таки жила в серцях украінських. В  однім листі 

украінській вельможа катерининськоі енохи— Лобисевич, що про
живав у Петербурзі, прохаючи, аби йому вислано інтериюдіі Конис
ського, або Танського,— висловлюе такі сентенцііі про мову: «какъ 
во всякомъ покроѣ платьевъ, такъ и во всякомъ нарѣчіи языковъ 

есть своя красота». Ця сентенція цікава ще тим, що висловлюе и 
вельможа, який проасивае в столиці. одбився од всього рідного,— тип 
вже винародовлепий. Як же міцно повинно було триматися це 
почуття в тих верствах громадянства, що не кидали рідного грунту 
життя? «Въ мелкомъ и среднемъ дворянствѣ, п и те Пипин ') , еще 
хранились преданія, любовь къ своему быту, свой малорусскій 
патріотизмъ; малорусскій языкъ держался даже у высокопоставлен- 

ныхъ манороссовъ, которые попадали въ среду русско-француз- 
ской аристократіи прошлаго вѣка: Разумовскіе, Безбородки, Зава- 
довскій, Трощинскій сберегали теплое чувство къ обычаямъ и 

языку родины». I  справді, приглядаючись до документів тогочас

них,— записок Маркевича, Діаріуша Ханенка та других,— ми ба- 

чимо, яка була мова для власного вжитку тогочасного вищого 
суспільства украіпського2). Я к важко було украінцям вислов- 
люватись по російськи— видно вже й з того, що аж у 1782  році, 
при кінці 18 століття, в Харькові видано відомий підручник Пе- 
реверзева: «Краткія правила россійскаго правописанія, изъ раз- 
ныхъ граматикъ выбранныя, и по свойству украінскаго діалекта 

для употребленія малороссіянамъ дополненныя». Звичайно, тілюде, 
яких дітьми одіслано було у Москву, або в Петербург в науку, 

навчалися швидко російськоі мови, але тим, що лишалися в межах 

рідного життя, кона була чужа. малозрозуміла, холодна. В  оффі- 
ціальному листі украінській пан, звичайно, вживав важкйй стіль 

словено-Ломоносовськоі мови, але коли треба було пожартувати,

2) Ныпинъ. Исторія славянскихъ литературъ 353.
2) Житецкій 79.
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сказати слово од серия до серия.— тоді вживалася рідна річ. 
Згадаймо хоч мало відомого письменника другоі' половини вісім- 
надцятого століття— священника Некрашевича. Виховувався він 
у киівській академіі', за часів ректора Самуіла Миславського, най- 
тяжчого гнобителя украінськоі'мови,— і що-жми бачтіо? Коли Не- 
крашевичу треба виголосити десь оффіціяльну промову. або зверну- 
тись з словом до «сильных мира се го » ,--в ін  вживае словено-ук- 
раінську, або й латинську мову, а коли треба йому сказати щось 
веселе, щось щире од серця до серця —  Некрашевич пише чи
стою, народньою украінською мовою х). I  не тільки один цей 
письменник вживав чисто пародию украінську мову; досі вже зі- 
брано чимало матеріалів літературноіі украшськоі' творчости 
18-го століття і зведено !х  в наукових працях д. Житецького 
«Мысли о Думахъ», та «Энеида» Котляревського. А скільки 

іх позагублтовано на вік? Наприклад, до нас дійшла певна звістка 
про те, що в часи своііх молодощів Котляревсыеий писав усякі 
вірши украінською мового, і ті вірши списували всі його прия- 

телі, але згодом всі вони загинули 2). ІІавловський у своіи гра- 
матииі 1818  року теле згадуе «нѣсколыш ему извѣстныхъ мало- 
россійскихъ большихъ или малыхъ сочиненій». Які вони й де? 

Нема в кого питать... Про те середь усіх них розрізнених урив- 
ків колишньоі літератури ми не зустрічаемо жадного драматич
ного твору, писаного ѵкраінською мовою. Тим часом украінсысе 
суспільство, і вищі й пижчі верстви його, вже призвичаілись до 
театра: театр і вертеп стали найулюбленнійшою втіхою укряін- 
ців. Чи-ж зразу одірвалися вони од звичаів батьків та дідів?

Починаючи од Петра, пайбілыне за часів Катерини, роспочато 
ламати старі звичаі й обичаі Украіни, та утворювати «новую по

роду людей». Люде, яких змалечку одсилано бувало за кордон, або 
в столиці, справді винародовлювались, одбивались од колоріту сво

го рідного життя (цікаво переглянути таки стадіі винародовлепня по.

*) К. Ст. 1885. Март. 
: )  Дашкевичъ. 2В.
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<Зулимовськім архиві); але й вони, вертаючись на старість до рід- 
них осель, таки почували себе органічно звязаними з усім рідним; 
наприклад: старий Трощинський, міністр катерининських часів, 
вернувся доживать віку на Украіну, любив слухати украінські на- 
родні пісні, та слухаючи відому «Чайку», не раз вмивався гір- 

кими *). А що вже було йому до тоі' сердешно! «Чайки», йому, 
іцо поклав все свое життя на науку плавания «по житейському 
морю». Для його-ж театра і  писав комедіі Гоголь-батысо, з якйх 
чудом якимсь залишився тільки водевильчик— Простак. А на що 

здалися Трощинському украінські пьеси? Чи-ж він не розумів рос- 
сійськоі' мови? Чи він не бачив у Петербурзі нових творів дра
матично'! літератури? пьес Сумарокова, пьес само! цариці, а то й 
комедій Мольера, трагедій Корнеля, Расина, Вольтера, що вистав- 
лювано при дворі?— Знадило серце до рідного свого.

ІЦо-ж до середніх, та нижчих верств тогочасноі' украінсь- 
коі інтеллігенціі, що не хапалися до Петербурга «на ловлю 
счастья и чиновъ», а лишалися в умовинах там-тодішнього місце- 
вого життя,— то з певністью можно сказати, що між них захо- 
вувалися ще звичаі батьків.

В  часи найгостріщих змін форм державного життя, історію 
роблять тільки найрухливіщі частини громадянства; решта-ж, грунт, 
уся середня інертна масса живе ще традиціями старих часів. Тям- 
то й в часи революціі плетуть добрі чулки, печуть смашні пироги. 

В  ІІетербурзі перебудовували на швидку руку все життя, кували 
«новую породу людей», а тут в широких степах Украіни все ще 
точилося по старому... На родини посилали «взвар родинний», на 
сватанпя перевязували молодого хусткоіо, а сватів рушниками (Днев
ник Маркевича). На Різдво ходили з віршою, а на Великдень з ряуіь- 
цем (Павловсісій грамматика 1818). Коли-ж у веселім товаристві за- 
гравато вино в голові, витягали мушкети й гармати і починали па- 

лити з них, та співати славні козацькі пісні. Пани хазяйнували, 
наніі' й панни гаптѵвали та пряли, та справляли всяку госпо-

]) Куліш. Основа. 1862. П.
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дарську роботу. Звичайно, в такім*товаристві не минало й Різдво 
без вертепу, а то й без будь якоі' з трагедокомедій шкільних; не
дурно-л; і Лобисевич прохав, аби йому вислано Іх до Петербурга. 
3  певністью можно думатн, що традиція старого украінського 
театра не переводилась на Украіні.

Але доходили і нові течи: вони йшли з двох сторін— з ІІоль- 
щи та з Россіі.

Перший стадий театр засновуеться в Росіі у 1754  році, в  
Варшаві у 1765  р . 1). I  як в Иолыці,так і в Росі! театр одразу 

стае кафедрою, з яко! автори драматичнихтворів сподівалися впли- 
вати на громадянство. В сі кинулися до драматично!' творчости; 
навіть вінценосна північна Семирамида писала для театра. Йо- 

чинаючи од близавети, яка дуже кохалася в театрі,— театр стае 
модерною, придворною втіхою, ознакою «вищого тону» для всіх 
тих, що з шкури перлися аби потрапити в тон вищого панства. 
Можновладці засповують своі власні театри, набирають труп пи з 
власних крепаків, і вимуштровані крепаки на потіху панства ви- 

грають всякі опери, комедіі, балети 2). 3  цього момента, думаемо 
ми, і почали доходити на Украіну течі! ново! драми. Разумовсь- 

кий иривіз з собою всі моди блисаветинського двора; життя 
його в Батурині було зразком царського життя в Петербурзі. Тай. 
минаючи Батуринський двір, украінська старшина, як відомо, вча- 

щала в столицю і  там приглядалася тільки до нових форм життя. 
Фактичпу звістку про театр, заснованний поміщиком на лівім 
берені, маемо тілыси з кінця Х У Ш  століття, власне про театр 

Трощинського. Традиція ця іде й вперед: як Гоголь писав для 
театра Трощинського украінсысі комедіі, так Котляревський пи
сав для театра Репніна украінські опери: «Наталку-Полтавку» 
й Москаля-Чарівника. Сусіди, що наіздили на ці спектаклі й до 

Трощинського і до киязя Репніна, безперечно наслідували Ім в  

такій великопанській втісі. 3  певністыо можно гадати, що ця

*) Пыпинъ. 581.
2) Заішскн и письма 31. С. Щепкина.
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традиція так само йілла і в далечінь, що Трощинській не був 
першим в цім діяі, що він мав попередників, які зьеднали ста- 
рий украінській театр з новим.

Чому-ж не лишилося тих творів, що виставлялися на таких 

театрах? Адже хоч обставини і  геть тому не спріяли, а все таки 
маемо де-які зразки украінськоі літератури 18-го віку. Думаемо, 
ріжниця тут в тим, що коли хронички, гисторіі і усякі вірши спи- 
сувалися та переховувались по родинах, —  драматичні твори пе 
вважалися на той час творами літературними, іх не читали, вони 

складалися лише для виконання і мабуть, за невеличкими виключ- 
ками, дійсне ті твори не мали літературноіі вартости. Взагалі 
широка публика білып любить дивитисъ на пьесщ читають іх 
небагато, та й то лише самих видатних авторів. I  тепер геть не 
всі пьеси дрюкуються, а тоді мабуть дрюкувалися лише пьеси 

королів літератури, бо решта пьес складалася самими актьорами 

раг оссавіоп. Через те мабуть згинули марно й всі пьеси Гоголя 

батька. Та це трапилось не тільки в украінській літературі,— було 
не зьявище загальне. *) Де поділися таки пьеси російського ре
пертуара, що в першій чверті X I X  століття справляли справжпій 
фурор: «Днѣстровская сирена», «Днѣпровская русалка», «Абеллина 
или ужасный бандитъ венеціанскій», «Заговоръ темпляровъ или 

ужасный незнакомецъ», «Ужасная тѣнь Ринальдо или фантомъ»? 
Од всіх цих «ужасних» драм лишилася тільки згадка в афишах, які 

ще переховуються по архивах. Пьеси звичайно скомпановувалися 
ким небудь з актьорів труппи; вопи перероблялися, доточувалися» 
або скорочувалися но змозі труппи, а коли обридали публиці— зни- 
кали десь без сліду. Цікаво стежити за цими трансформаціями пьес, 

по старим афишам. Уява малюе за цими пожовклими, зотлілими 

листами ті ж сами інтриги, клопоти про збори, про поновлення 

репертуара, які і тепер каламутять життя актьорів. Візьмемо, 
наприклад, одну з популярнійших пьес украінських, які вистав- 

лялись у Киіві у 1823  році— «Волшебная опера во многихъ явле-

1) Дивись: Сиасокич'ь, Исторія польск. литературы.
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ніяхъ на малороссійскомъ нарѣчіи, въ 2-хъ  дѣйствіяхъ подъ на- 
званіемъ Волшебный Замокъ или Украинка. Ця сама пьеса іде 

знов 2-го марта „на бенефисъ актера Рекановскаго", але чомусь 
у афиші приписано, що актьори: „будутъ имѣть честь предста
вить на здѣшнемъ театрѣ неигранную новую оперу во многнхъ 
явленіяхъ на малороссійскомъ нарѣчіи въ двухъ дѣйствіяхъ подъ 

названіемъ «Украинка или волшебный замокъ, наполненный ду

хами". ІІобілыпено заголовок, додано іще новѵ діеву особу: —  
„Духъ Адальберта —  дѣда Любоміра". Це мабуть заради бене
ф и са! приточили комусь з артистів нову „рольку“. У  1827 році 

бачимо знов ніби-то нову пьесу „въ подобіе Русалокъ, большая, 
веселая, волшебная опера на малороссійскомъ и польскомъ на- 
рѣчіяхъ въ 3 дѣйствіяхъ подъ названіемъ Украинка Королева 
Волш ебства"*). Переглядаючи діевих осіб ціеі' „опери“, ми ба

чимо, що вона близька родичка первотвору — „Волшебный за
мокъ или Украинка", але що нову перерібку вже побілыпано 
на цілу дію. Аж далі у 40-ви х роках зустрічаемось ми знову з 
ще одною трансформаціею тіеК лг таки пьсси: „сего 18 4 0  г. генв. 
20  дня въ воскресенье драматическіе актеры, подъ дырекціею 
Іосифа Лютомскаго будутъ имѣть честь дать представленіе оперы 
волшебной на малороссійскомъ и польскомъ діалектѣ, въ 3-хъ 
дѣйствіяхъ съ хорами метермофозами (аіс) и русскою пляскою 

подъ названіемъ «Новая Украинка или Волшебство въ замкѣ 
Тыморъ» 2). Так компанувалися «пьески» в ті часи.

Щ о пьеси украінські ново! драматично!' форми малися і на 
лівім березі в білыпій кількости, ніж ввалсалося доси,— доводять 

такі факти: перш над усе те, що Гоголь-батько писав для те
атра Трощинського комедіі украінські,— цеб-то ми маемо группу 
якихсь комедій, невідомих нам і загублених на вік; друге те, що 
з самого початку X I X  століття, цеб-то ще до «Наталки-Полтавки», 
мандруе вже по Украіні траппа поміщика Ширая, що давала своі

]) Архивъ кіев. универс. св. Владиміра.
2) Изъ жизни учебныхъ заведеній юго-зап. края. О. Левицкаго.



вистави на украінській мові, і трете те, що у  1821  році при- 
1'здить у Киів з Полтави теж труппа «рѵсско-малорусскихъ ак- 

теровъ Щ епкина». Цей Щепкин, перший артиста княжого театра 
в Полтаві, був крепаком князевим і визначався тим, що чудово 
виконував украінські ролі. Як би ці труппи мали в своіім репер
туар! лише відоыі нам пьеси украінські: Наталку-Полтавку, Мо- 
скаля-Чарівника» та «Простака»— вони не звалися б і «малорус
скими». Видима річ, що й на лівім березі був уже на той час 
якийсь украінській репертуар.

А що робилось на правім?
Як ми вже згаяували раніще, на театр ѵкраінській мала без- 

посередний вплив літерутѵра польська. Ш кільна драма, що так 
буйно процвіла в украінських школах, прийшла до нас з ІІолыци; 
плекали і"і езуіти в польсышх коллегіумах. Взагалі вони були 
надзвичайно здатні до влаштовування усяких символичних теат- 

ральних вистав не тілыш релігійного, а й історичнього харак
тера *). I  зовсім світський театр починае свое істнування в Поль- 
щі дулсе рано, з половини Х У П  століття. Я н Казимір одру- 
жився з францулсанкою Маріею-Луизою; разом з нею завелися 
при дворі иольському усякі французсыш звичаі' і втіхи. ГІриіхапа 
до Полыци придворна французська труппа, і  у 1661 році ви
ставляли вже Корнеліевого Сіда у иольському перекладі. По мен- 
ших городах Іздили мандруючі труппи комедіантів і виставляли 

усякі фарси з селянського побѵту 2). Безперечно, у цих фарсах 

діевими особами повинні були бути місцеві типи, а до них на
лежали поляк, жид і неодмінно мулсик та козак— украіяці; вони 
і висловлюватись мусили на своіх мовах, з цього складався ко

мизм та диі рго цио таких народніх фарсів. Тенденція вводити в 

польські пьеси украінські типи з украінською народньою мовою 
малася ще здавна у польській драматичній літературі. Вже в 
другій половині X V I  століття в католицьких школах писано було
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]) Пі.шинъ 530. 
г) С'пасовичъ 530.
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інтермедіі на теми з народи ього життя з діевими особами з на
рода, які і балакають своею рідною мовою: мазурською, укра- 
іпською, білоруською ’ ). Взагалі ще далеко до часів панування 
романтизму в літературі, польська драматургія почала вже виво- 
дити па кін селян з побутом Іх життя. В  кінці Х У Ш  століття 

написано польську пьесу: «Чудо, или Краковяки та Горці». Хто 
були ті горці? Звичайно— гуцули. Народ було змальовано в пьесі 
правдиво, з його рідною мовою, приказками, прислівьями, т е 
нями та звичаями 2). Манера вводити в польські пьеси украінські 
елементи походила звичайно з самого життя, яке тісно сплело 
иольсысий народ з украінським. Щ е у 2 0 -х  роках мцнулого сто- 
ліття бачимо приклади таких польсько-украінсышх драм, за-які 
згадаемо нижче. Але польські труппи виставляли не тільки смі- 

шані польсько-украінські пьеси.
Актьори народ практичный: вони пристосовуються завжде і 

скрізь до вимог публики і до И смаку, а позаяк це все були 
мандруючі «комедіанти» (ще в першій чверті минулого століття 

так звали панів-артистів), то приіздючи на Украіну, вона 
безперечно виставляли украінські опери, комедіі та трагедіі, ско
лочен! нашвидку на зразок таких само польських комедій та 

фарсів.
Д. Николаев подае певцу звістку про те, що вже з кінця 

Х Ѵ П І століття у Киів час од часу прибивались польські та 
польско-украінські труппи3). Вистави впорядковувалися в при- 
ватних будинісах, які нашвидку пристосовувано до невеличких 

вимог тогочасноі сцени. У  1803 році збудовано вже в Киіві 
иостійшш театр, па тім місті, де стоіть тепера бвропейський. 
отель. 9-го вересня одбулася перша вистава в новім театрі; 
виставлено якусь польску чарівно-фантастичну комедію, та козака- 

стихотворца Ш аховского. Украінські вистави не перериваються.. 
В  киівськім університетськім архиві маеться невеличка кількість-

!) Житецкій 9 2 — 93.
2) Пыяинъ и Спасовичъ 590.
3) Николаевъ 14.
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афиш театральних першоі чверті X I X  століття, і вони свідчать 
нам про те, що польскі труппи виставляли і драматичні твори на 
украінській мові. Ц і афиши— злиденний фрагмент минулого; цікаво 

було-б розшукати ще матеріалів, щоб цілком детально намалю- 
вати собі картину мивулого, але і цей невеличкий фрагмент дае 
нам багато і ніднімае хоч край то'і чорноі запони, яка так довго 
тяжила над ішм періодом украінсъкого театра. Ал; по 1816 рік 
по всьому південно-західному краі мандрують невеличкі польско- 
россійсько - украіпські труппи, а також спеціальна украінська 

труппа помішика Ширая, за яку ми згадували вище. У  1821 
році грае в Кшві труппа россійсько-украінських артистів Щ еп
кина, що пршхала з Полтави. Польска труппа Ленкавського у 
1823  давала в Киіві оперетки на польскій, россійській та укра- 

інській мові. Власне афиши ціеТ труппи Ленкавського, та Зміов- 
ськсго і меісться в архиві киігеъкоіо універсітета. 2-го марта 

1823  року виставлено було внерше в Киіві, як зазначила труппа 
на афиши, пову онеру: Украінка или волшебный замокъ». ІІодаемо 
тут цілком всю афишу.

Сего 18 2 3  года марта 2-го дня въ пятоісъ актеры польскіе подъ 

дирекціею г. Ленкавскаго будутъ имѣть честь представить на 
здѣшнемъ театрѣ неигранную новую оперу во многихъ явленіяхъ 

на малороссійскомъ нарѣчіи въ 2-хъ дѣйствіяхъ подъ названіемъ.

Съ дозволенія начальства.
На бенефисъ актера Рекановскаго.

УКРАИ Н КА.
или

Волшебный замокъ, наполненный Духами:

Дѣйствующія лица:

Граф Любомир— владѣтель имѣній 
Завшпа— управитель замка 

Елена его жена 

ІІетръ, камердинер графа 
Яковъ, слуга въ замкѣ 

Украинка въ разныхъ перемѣнахъ

г. Млотковскій 

г. Завадцкій

г-жа Каминская 
г. Монтьянецъ

г. Чернявскій

д. Несвижская
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Параска, дѣвка въ замкѣ 
Гуляка, украинецъ 
Неизвѣстный

Дѵхъ Адальберта дѣда Любоміра 

Юлія
-г ДсШ ы >
Іоганна 
Ивапъ 

Грицько 
Никита

козаки дворскіе

г-жа Завадцкая 
г. Рекановскій 
г. Левицкій 
г. Зелинскій

г. Рекановскан
д. Плотницкая 
г. Микульскій 
г. Бетлеевскій 
г. Сіевичъ.

Змѣи, Духи, Рыцари въ огпяхъ фаіерковыхъ въ разныхъ цвѣ- 
тахъ. Дворовые, Рыцари, Пажи, козаіот и Крестьяне.

Ласкаюсь надеждою, что пьеса сія сдѣлаетъ Почтеняымъ ІІосѣ- 
тителямъ Пріятнѣйшее Зрѣлище, ибо въ дѣйствіяхъ и Механизмѣ

подобна Русалкѣ.

Цю-ж само пьесу виставляють зновъ того-ж таки 1823  року 
октября 26 дня.

№ 6 4 . Аббонементъ съ дозволенія начальства.

На кіевскомъ театрѣ

Сего 1823 года октября 26-го  дня, то есть въ пятницу актери 
польскія подъ дирекціею г. Ленкавскаго будуть имѣть честь пред

ставить. ѵ

В О Л Ш Е Б Н У Ю  О П Е Р У

Во многйхъ явленіяхъ на малороссійскомъ нарѣчіи въ 2-хъ  дѣй- 
ствіяхъ подъ названіемъ:

В О Л Ш Е Б Н Ы Й  ЗАМ ОКЪ 
или 

УКРАИ Н КА

Прежде оной представлена будетъ Увеселительная Комедія въ 

1-мъ дѣйствіи подъ названіемъ:

Капризы молодой жены.

Далі іде переклад всіеі афиши на польсысу мову.
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б га ?  ІліЪ отіг Бгіесігіс лѵіовсі 

2атеівга Кяайса 2 а т к и  

Неіепа іе§о гопа 
Ріоіг категйіп а §гаіа  

ЛакиЬ віи^а \ѵ г а т к и  
Б к га іп ка  \ѵ гогпугіі РозіасіасЪ 

Р агазка  Й2 Іе\ѵіса г 7 а т к и  
Ниіака и к ^ т е с  
Шегпа.іошу 

Іи ііа
Б а т у

К огак і Б ѵ о гзк іе

р. М1оіко\Ѵ8кі 
р. 2 а\ѵасІ2 кі 

р-пі К а т іп зк а  

р. М<|1\\’іашес 
р. С геп ііа ш к і 

р-пі Кіейгіеізка 

р-пі 2 а\ѵасІ2 к а  
р. Кекапотсвкі 
р. Ьекаѵѵвкі 

р. Кекапоѵѵзка 
р-на Ріоска 
р. Зуіелѵісг 

р. Кисігіш ісг 

р. Ье\ѵап<іо\ѵ8кі 
о§піас1і {'аіег\ѵегко\ѵус1і: І)\ѵог -

ІоЪаппа 

Іѵап 
Нгуско 

М укуіа
2 т у і ,  Бисііу, К усегге \ѵ 

гапіе К усегге  Рагіохѵіе, Когасу.

Це пьеси, на яких зазначено, що вони мають виконуватись 
ла «малороссійскомг, иарѣчіш, але серед тих афиш ми бачимо 

й такі, на яких не написано, якою мовою гратимуть. Вважаючи 
на зміст пьеси, молено думати, що ті пьеси були писані ук- 

раінською, або польсько-украінсышю мовою. Візьмемо, наприклад, 
пьесу, яку виставлено у тим таки сезоні. Подаемо всю афішу:

За исключеніемъ абонаменту.

Сего 1823  года генваря 22 дня въ воскресеніе актеры польскіе 
подъ дирекціею г-на Ленкавскаго будуть имѣть честь представить 
въ первой разъ на здѣшнемъ театрѣ драму въ 3-хъ дѣйствіяхъ

подъ названіемъ

Е Л Е Н А
или

РАЗБО Й Н И КИ  на УКРАИНѢ.
ОзоЬу

Зіагозіа, розіасіасз гпасипусіі \ѵк>8СІ Р. 2а\ѵасІ2кі

8іагозсіпа, іе§о гопа Р-па Ріоска
^Ѵасіа\ѵ К о іт із іг г  сЬог^§ѵі рапсегпеуісіі §уп 8. Р . Міоікохѵзкі
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Неіепа ісЬ \ѵусЬо\ѵапіса 
В огсиіа гашаскпѵса х а т к и  
Ногеуко кш сгу  віагозіи 
ОопЬа Во\?6 (І2 ч, Науйатакоѵѵ 

Вапііко 

Н ог ко

8 . Р . № е(Ы еІ8ка 
8 . Р . Ше<Ые1§кі 
8 . Р . Ъ§камг8кі 

8 . Р . М ікуізкі 
8 . Р. Маіѵѵіапісе 
8 . Р. Іѵекапоѵгзкі 
8 . Р . Й еііпзкі2 іе1а г т а к

СЬагсо

Кугуіко
8іеіап
Науйик аіаговіу

Науйашасу
8 . Р. Ье\ѵіскі
8 . Р . ВеЙеіе\ѵ8кі 

8 . Р. С я е т істѵ й к і 

8 . Р. Косігіеѵѵісг

Мувііѵѵі, Б\ѵог8су, 2а1о§а х а тк о ѵ а  і ѵѵіеіи Н ауйатакоѵѵ.

Искусственная декорація, а особенно въ послѣднемъ дѣй- 
ствіи, необходимая къ сей піэсѣ, здѣлана будетъ собственными 

издержками содержателя труппы изобрѣтенія г-жи ПІкоти.

Через що на цій афиші не зазначено, якою мовою писано 
пьесу— не знаемо, мабуть просто з недогляду, бо власне тілыси 
на де-яких афишах писано про мову; тимчасом, ми знаемо, що де 
які пьеси виставлено з примусу і по-россійськи. Але а ргіогі 
можно бути певним, що мова в цій пьесі була смішана. Коли 

«йіаговіа розіайасг гпасяпусЬ \ѵіозсі» і його \ѵус1ю\ѵапіса Не- 
Іепа мусили балакати по-польськи, то вже Гонта, Залізняк, Да

нилко, Гурко, Степан, Кирило та «\ѵіе1и Науйашако\ѵ» не по- 
трапили-б балакати панською мовою, а позаяк ми маемо при- 
клади таких пьес, де вже на самих афишах зазначено, що грати- 

муть Іх польсько-украінською мовою, то можемо і що драму 
«Елена или разбойники на Украинѣ» прилічити до подібних 

пьес.
Таким робом у тій невеличкій групці афиш сезона 1823 р. 

ми маемо дві афіши щиро украінських пьес, та одну пьесу мі- 
шану, польсько-украінську.

Чи пьеси грато тоді не що дня, чи порозгублювано ті 
афиши, але за ввесь 1823 рік, і зіму, й весну, й літо, й осінь 

ми маемо небагато афиш.
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Далі йде знов кілька афиш з 1827  року; між них знаходимо 
теж афишу украінськоіі пьеси. Подаемо знов усю афишу цілком.

Съ дозволенія начальства 

Съ исключеніемъ абонимента 

Ца бенефисъ Анастасіи Шитлѣръ 

Сего 1827  года іюля 22-го  дня то есть въ пятницу труппою 
польскихъ актеровъ подъ дирекціею г-на Ленкавскаго представ
лено будетъ въ подобіе Русалокъ большая, веселая, волшебная 
опера на малороссійскомъ и польскомъ нарѣчіяхъ въ 3 дѣйствіяхъ

подъ названіемъ.

УКРАИНКА 

' К О РО Л ЕВА  В О Л Ш Е Б С Т В А  

Дѣйствующія лица:

Рыцарь Гремиславъ, помѣщикъ на Украинѣ Г . Шитлѣръ

Людомила, его племянница въ разныхъ видахъ какъ-то:

Молодого козака 
Малой цыганки 
Хорошей пастушки 
Краковяка
Дѣвушки украинской 

Генія розового 

Королевы Волшебства 
Любоміръ князь
Завиша старой рыцарь дворецкій 

Виславъ
Рыцари

г-жа Шитлеръ

Буромиръ 

Христина— ключница 
ІІлихта погребщикъ 
Шерепетка конюшій князя 
Гуляка 
Данило 

ІІараска

козаки дворскіе

Гапка
дѣвки дворскіе

г-нъ Маге 
г-нъ Воевудскій 

г-нъ Липскій 
г-нъ Бетлеевскій 

г-жа Зубавичова 
г-нъ Зубовичъ 
г-нъ Нивинскій 
г-нъ Стрельцовъ 

г-нъ Сіевичъ 

г-жа Сіевичова 
д-ца Райдовская
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ІІустынникъ, тѣнь, Дѣдица Замка N. N.
Рыцари, Мары, Тѣни.

Дѣйствіе въ замку Людомилы 
ІІочтеннѣйшая публика! Сей спектакль и себя имѣю честь вру

чить вашему великодушію.

На другім боці ціеі афиши написано власпою рукою Лен- 
кавсысого «Сія піеса находиться въ цензурпомъ одобренном^ 

Регистрѣ подъ № 8 0 » . Ленкавскій.
Де-які з діевих осіб, Любомір та Завіша, ніби й зустріча- 

ються в попередніх «Украинкахъ», але, придивляючись до діевих 
осіб, бачимо, влсе в цій пьесі багато нових, так що вона мабуть- 
була білып-менч самостійним твором.

На цьому й кінчаеться невеличкий скарб киівського універси- 
тетського архива. Але цей невеличкий скарб дуже ціннийнам; ми 
маемо фактичніданні, що у першій чверті X I X  століття вже вистав- 

ляно украінські пьеси ново! форми. Безперечно по губернських 
архивах великих містмаються, мабуть, такі-ж афиши мандруючих ко- 
медіантів, і колиб хто завдався ирацею повишукувати всі украінські 
афиши та звести іх  до купи, ми мали-б певний зразок украінськога 
репертуара першоі' чверті X I X  століття. Счасливий випадок дав 

нам в руки одну з таких афишок з міста Немірова подольськоі' 
губ. Відомий історикО. I. Левицький, пращоючи над своею пра- 

цею «Изъ жизни учебныхъ заведеній юго-западнаго края въ 
1840  годахъ», знайшов між иншими шпаргалами 4  афишки ман

друючих комедіантів, які давали своі вистави у Немирові. На 

трьох з них не зазначено, якою мовою мають грати, а на че- 
твертій зазначено, що «представленіе оперы волшебной на ма- 

лороссійскомъ и польскомъ діалектѣ», через те ми й подамо всю 
афишу цілком.

Афиша „V: 4.

Съ дозволенія начальства. Сего 1840 г. генваря 20  дня, въ вос- 
іфесеше, драматическіе актери, подъ дырекціею Іосифа Лютом- 

скаго будутъ имѣть честь дать представленіе оперы волшебной 

на малороссійскомъ и польскомъ діалектѣ, въ 3-хъ дѣйствіяхъ,
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съ хорами, метермофозами (зіс) и русскою пляскою, подъ на-
званіемъ:

Н О ВА Я УКРАИНКА 

или
В О Л Ш Е Б С Т В О  В Ъ  ЗАМКѢ Т Ы М О РЪ .

Лица:
Графъ Любомиръ, владѣтель имѣній (аіс)
Завиша, управитель замка 

Гелѣна (§іс) жена его 
Людьмила, любовница графа въ видахъ:
ІІараски 

Татарки 
Краковяка 
Волшебницы 
Царицы ночи,

Богини Кипрійской,
Княжны Смоленской 
Русской дѣвушки 
Ротыславъ, дворецкой 
Гуляка, козакъ Любоміра 
Яковъ, марграбя замка 
ІІараска, служанка Гелѣны 

Тѣнь дѣда Любомира 
Селяне.

Дѣйствіе на Украинѣ.

Цѣны мѣстамъ: Ложа первая 3 р. другія 2 р. сер. Фотель 5 зло- 
тыхъ. Кресло 3 злот. 10 грош. Нартеръ 2 зл.

Начало въ 7 часовъ вечера.

I  в Киіві й в Немирові все це грали труппи «польських ко- 
медіантів», і це мае велику вагу: не можно запідозріти іх, щоб 

вони виставляли украінські пьеси з якогось патріотизму, або 

з примусу, як бувало з російсышми пьесами, —  це було зьяви- 
сько цілком комерчесысого характера, одповідь на запит. Очеви- 
дячки, був великий гурт публики спеціальыо на украінські пьеси, 

о к т я б р ь . 1907. 6

г. Сокульскій 
г. Фелиньскій 

г-жа Лютомска

д-ца Лютомска 
г. Новодворской 
г. Чеховичъ 
г. Ольпинскій 
г-жа Сокульска
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і придивляючись до дат, взагалі до днів, коли виставляно укра- 
інські пьеси, ми бачимо, що украінські пьеси грають роль козй- 
рів у труппи: то Іх виставлено на прикінці, коли вже цікавість 
публики до гри труппи підпадае, ось як було в Немирові, то і'х 

виставляно на бенефиси артиста і артистки (арт. Рикановського, 
артистки Шпітлер), а артисти, як відомо вибирають собі на бе

нефиси сами бойові пьеси.
Ді невеликі відомості про діялыіість украінського театра—  

де-які афишки, що вииадком тільки не знищив час, —  дають нам 
велику перспективу: вони розсовують на далеко горизонт, і ми 

бачимо, що той довгий період, який вважався доси темною по- 
рожнявою в історіі украіпського театра, —  не був нею. Під тем

ною запоною ворушилось ириголомшене життя і неодмінним кро
ном посувалось наперед. Всі ці пьеси, од яких лишилися нам 
тільки назвиська, безаеречно були невисоко! літературноі вартости, 
але вони пробивали шляхи, вопи складали грунт, на якім нарешті 
й виріс високо-художний твір, що не втратив свое! краси і до наших 
днів— «Наталка-Полтавка» Котляревського. Сливе всі критики, пи- 
шучи про «Наталку-Полтавк.у»,зазначають завжде, що вона три- 

маеться й доси на украінеькій сцені, завдяки убожести репертуара. 
Р іч не в тім: швидко викінчиться 100-літній ювілей Наталки, а 

вона ще житиме та й житиме на украінській сцені через те, 

що вона мае силу високо-талаповитого твора. В сі діеві особи 
пьеси, особливо Возний, Виборний, Микола —  живі украінські 

типи, вони так одаовідають рідпій дійсности і разом з тим мають 
безсмертні риси загалыіо-людсі.ких типів. Акція пьеси надзвичайно 

жива, інтрига одразу захоилюе глядача, і  цікавість пьеси не під- 

упадае аж до самого кіиця. До того-ж в пьесі виявлено велику 
повагу до рідпого народа, зьнвисько на той час видатне; де не 

жарт, не «кумедія»— це малюиок душевно! боротьби людсько!, в 
якій гору над паном бере пріктий селянин Петро, не через що 
иніпе, як через шляхетиість свое! души. Коротко кажучи, пьесу 

скомнановапо на той час надзішчайно талановито, тим-то одразу 
набула вопа собі таку славу не тілыш серед украінців, а й се

ред Росіян. Почипаючи з 2 0 -х  років X I X  століття украінські
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драматичні вистави починають відбуватись по всій Украіні. У  
1832  році до польськоК труппи Ленкавського прибув артист Рика- 
новський «безподобно изображавшій малорусскіе типы», а з 1840  
року він привозить вже з собою до Киіва свою власну «русско- 
малорусскую» труппу. Ввесь цей час виставляно в Киіві то л ,  
то инши украінські пьеси. В  Полтаві виставляе украінські пьеси 
на власнім театрі князь Репнін; грають в нього не тільки фахові 

артисти, а й такі аматори, як сам Котляревський. Квітка, хар- 
ківський поміщик, автор багатьох украінських пьес, клопочеться 
про засновання театра в Харькові,— очевидячки украінські пьеси 
мали грати в тому театрові першорядну роль. У  сполыценому 

Немирові одбуваються украінські спектаклі. «Наталка-Полтавка» 
викликае справжпій захват: «Успѣхъ пьесы былъ безпримѣрный. 
Слышенъ былъ въ рядахъ женщинъ громкій плачъ послѣ нѣсколь- 

кихъ пѣсенъ; въ концѣ пьесы раздались крики восторга. .В ъ  томъ 
же году послѣ годичнаго* акта повторился этотъ-же спектакль, и 
многіе должны были уйти и уѣхать, не находя въ большомъ 
залѣ мѣста ни для одного глаза. На масляной въ слѣдующемъ 

году опять повторилась Наталка, и были предлагавшіе 10  р. с. 
за входъ и не могли быть за многолюдствомъ пущены въ залу» ]).

У  Чернигові аматори теж виставляють «Наталку-Полтавку» 

Товариство сповістило про це обивателів чернигівських афишами 
на украінській мові: в понеділок 12-го февраля на тутешнім 

театрі, на підмогу убогим студентам нашоі' губерніі', товариством, 
кохаючим рідну мову, представлятиметця «Наталка - Полтавка» 
оперетта И. II. Котляревського у трьох поділах і т. далі. Спек- 
таклі поставлено було під ряд два рази: «публика пришла въ 

восторгъ, вызовамъ И' просьбамъ повторить не было конца» 2). 
По всіх  малих, та великих містах, навіть у Петербурзі, вистав
ляють украінські спектаклі, і скрізь викликають вони нечуванний 
захват. В  Сумах, наприклад, засновуеться спеціалышй украінсь- 

кий театр, закладае його Михайло Ѳедорович Бабич. Траги-комична

*) Основа, 1862, Мартъ 72.
2) Основа 1862. Мартъ 75.
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доля цього крамаря-антрепренера. Був він ’з роду крамарем. 
іздив по ярмарках, та торгував залізпим товаром, коли це рантом 
понудило його щось до сцени,— мабуть ті вистави, які він бачив 
по ярмарках. Кинув він свое діло і  почав будувати театр і 
взявся до письменства; написав він багато пьес та оповіданнів 
украінських. 3-під пера крамаря вийшли на світ Божий: «Гусаръ 
или интересная мысль», трагедія или «Малороссійская комедія въ 
5 д. съ эпилогомъ и прологомъ», «Набойщики, або знайшов 
батька въ сундуці», комедія въ двохъ актахъ, та другі. Невисо- 
кого змісту були мабуть ці «трагедііі або комедіі'» сердешного 
крамаря. Тай все життя його склало «маяороссійску комедію, 
або трагедію». Збудував він свій театр, не знаючи гаразд законів. 
на міській землі; поки вона не була потрібна містові. то й 
стояв собі там театр, любісенько грали в ньому і пьеси Бабича, 
наіздили й другі труппи. Коли це одного разу вранці сповістили 

Бабича, що театр його руйнують. ІІобіг він що-духу до свого 
театра,— до життя свого, і  побачив на очі, як його руйнують* 
Схопився сердега за голову й закричав: «нема театра, не буде 
й мене»! Кровь йому ринула з горла, і справді через три дні не 
стало бідолашного крамаря-драматурга 1). Не наводячи тут ще 

сили таких фактів, скажемо коротко, що по всіх малих й вели
ких містах, спектаклі украінські справляли справжній фурор. 
Навіть такий серьозний розум, як Куліш, у виставі водевільчика 
„Москаль-Чарівник" бачить щосьнадзвичайне. «Театръ былъ иолонъ. 
пише він у Рус. Вѣст. 1857  р., и рѣдко случалось намъ видѣть. 
на русской сценѣ что нибудь столь совершенное въ своемъ родѣ, 
каісъ игра г. Артемовскаго въ „Москалѣ-Чаривныкѣ“. Онъ изобра- 

зилъ живого представителя своего племени со всѣми особенно
стями языка, манеры, обычая, способа пониманія вещей (!) и 

кромѣ всего этого съ глубиною чувства, спрятапнаго подъ наруж
ной беззаботностью и простодушіемъ». ІІраведний Боже! Чи-ж 
е в тій ролі матеріал, що дав би можливість актьорові виявити 
хоч половину тих ознак, які наводить Куліш!.

х)  Южный край 1882 Л* 570.



То поривало так серце до всього рідного, свого!.
Пѳчинаючи рахувати од 1815  року, М. Ѳ. Комаров наводить 

в ь  своім бібліографічнім збірнику «Украінська драматургія» до 
1873  року більш як сто украінських дрюкованих та нисаних 
пьес орігінальних, перекладів та переробок. Треба сказати, що 
мабуть це далеко не вся кількість пьес украінського тогочасного 

репертуара: багато тих скарбів мандруючих комедіантів мабуть 
позагублювалось на віки. Безперечно, білыпість них пьес була 
напевно такоі-ж літературноі' вартости, як і  трагедй або комедіі 
сердешного крамаря-драматурга Бабича. Ну, та й російський 
репертуар, за виключкою кількох видатнійших речей, взагалі скла- 
дався з якоісь зшитоі на французський зразок мішанини. 
Відомий артист М. С. Щепкин в своіх листах г) жаліеться стра
шенно на безбарвний репертуар російський. Це було зьявисько 
загальне. Артисти залюбки присвячували свою діяльність укра- 
інській сцені. Ми маемо згадки про цілу низку видатних украінсь- 
ких артистів. Згадаемо тут тільки одного, видатнійшого з них, 
що уявляв з себе на той час і свідомого украінця,— то був 
Соленик. Родився він у 1811 році2). У  30-их роках вступив до 
труппи Штейна, що тримав тоді харківський театр. Грав Соленик 

і кращі ролі в російських пьесах, «но истинно неподражаемый, 
несравненный, незабвенный,— каже один з його сучасників,— былъ 
и. нребудетъ Соленикъ, какъ актеръ украинскій въ украинскихъ 

пьесахъ. Рѣзко отличался онъ отъ другихъ тѣмъ, что личность 
украинца ио его игрѣ виходила не простацкою, вялою и наивною 
до глупости, а полною внутренней жизни и смысла, хотя иногда 

и скрывающей свой умъ подъ маской простоты».
У 1837  році одна «високопоставленная особа» заирошувала 

Соленика на петербургскую сцену. «Нѣтъ, ваше сіятельство, 
одповів Соленик: я малороссь, люблю Малороссію, и мнѣ жаль 

разстаться съ нею». Умер він рано, у 1851 році, а разом з ним.

ДВАДЦЯТЬ ПЬЯТЬ РОКІВ УКРАІНСЬКОГО ТЕАТРА. Щ

х) Записки и нисьма М. С. Щепкина.
2) «Основа», кн. 2, ст. 177 — 184.
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вмерла і золота пора украінського театра. На харківськім кла- 
довищі ще у 1861  році стояв хрест на могилі його, а на хре- 
сті був ось який напис: «Во имя Тріиностасного Бог&-отца, Сина 
и святого Духа зцѣсъ погребено тѣло раба Божія Карпа Трофи
мовича Соленика знаменитого малороссійскаго актера, которому 
этотъ крестъ поставилъ запорожскій козакъ А. И. Стратоно- 
вичъ». Тута-ж були і  вірши того-лс таки козака, прнсвячені 
Соленикові.

Дивися з неба, Солениче,
Як криво серце чоловіче:
Як ти, колись, на світі жив,
Та щиро пѵблиці служив,
То публика тобі живому 
Квітки кидала як солому.

А вмер артисте-небораче,
То й байдулсе! Ніхто не баче,
Щ о арах лелшть твій без хреста.
Пора, бач, гулькнула не та:
Тепер вже стала Украіна 
Порожня, бупім домовина.

А вона порожніла й порожніла. Той само сучасник Соле- 
ника пише:— «у насъ въ кшной Руси и прежде украинскія 
пьеси возбуждали всегда искреннее сочувствіе и образованной 

публики и простолюдиновъ даже, не интересующихся сцениче
скими представленіями». Слова його були правдиві; з наведен- 

них нами вище фактів видко, який захват виклиісали украінсысі 
пьеси скрізь по Украіні, та одного захвату мало. Украінські 
пьеси вже не задовольняли рідиоі публики, а параллельно з тим 
неныпала кількість украінських трупп, переводились актьори, 

письменники переставали писати для украінськоі сцени. В  деся- 
тих, двадцятих, тридцятих, та сорокових роках ми бачимо «поль- 

ско-малорусскія», «русско-польско-малорусскія», та «русско-мало- 
русскія» труппи, а у шестидесятих роках Іх вже нема. Щ е в 

блнсаветграді тільки традиція украінського театра стояла високѳ:
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там був аматорській гурток, ыа чолі його стояв відомий артист- 

аматор, заможній поміщик Тарнавський. Люде заможні коштів не 
жалували, і через те аматорські вистави одбувалися в блисаветі 

на славу. Але то були вже останні відгуки колитнього славного 

минулого, взагалі-ж по труппах украінські пьеси починають 
виставлятися при російсышх коли не коли, виставляются нед- 

бало, нехайливо. Так напр, у Киі'ві у  50-ті, та 60-ті роки ук- 
раінсысі пьеси виставляються вже рідко, грають все пьеси старі; 
на протязі 5 0 — 60 років бачимо тільки дві нові пьеси: 29 октя

бря 1856  року виставляють якусь нову оперу „Украінці“ *), а у 
1863  році киівський «частный приставь» написав драму на 5 
актів «Загублена, або лихого діла Господь не потерпить». Ви- 

ставлено И було у новому оперному театрі. Не знаемо, що то 
була за драма, але, «лихого діла Господь не потерпів»: спектакль 
скінчився повним скандалом, пьеса провалилася; не вважаючи на 
вірних городових, автора освистали й ошикали.

Так переводився украіпський театр:

Щ о-ж то сталося з ним? Почавши свое життя слйве разом 
з россійсысим театром, він, як дужий птах широко роспустив 
крила і понісся разом з товарищами на зустрічь соншо, але чим 

далі, тим більше одбиваеться він од славно! згра! і стиха лиш 
мае окраяним крилом.

„Наталка-Полтавка" була безперечно вище сучасних Ій росій- 

ських пьес і по реалізму своему, і по своій концепціі, і по від- 
ношенню до простолюддя, гуманному, розумному, без зайвого сан- 
тіменталізму. Після «Наталки-ІІолтавки» Котляревський написав 

тільки „Москаля-Чарівника“ тай годі; білыпе не дав він нічого 
для драматично! літератури украшськоі. Чому?

Чому Квітка, що як відомо всім, написав но російські 

комедію «Иеренолохъ въ городѣ», прототип Ревізора Гоголя, не 
утворив нічого подібного в украінській драматичній літературі? 

«Сватання на Гончарівці», «Шельменко - денщикъ», «Щира

>) Николаевъ 45.
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Любовь» і  білып нічого, цеб-то веселий жарт та нудна, сантімен- 
тальна драма.

Російська драматична література потроху збуваеться того 
характера творчости, який ваявлявся в трагедіях «Ужасная тѣнь 
Ринальдо, или фантомъ» та в подібних іи пьесах; вона вистав- 

ляе два безсмертпих твори— «Ревизора», та «Горе отъ ума», а 
там далі комедіі Сухово-Кобилипа, Потехина, Писарева. У к- 
раінська драматична література хоч і теж вибиваеться з харак
тера твор-іости, якйй виявляеться в «Королеві волшебства» та 
подібних іій операх і драмах, але все таки лишаеться на грунті 
малювапня життя народнього, яко життя «дѣтей природы», обме- 
жуючись лише звичаями, піснями, жартом, та несчасним кохан- 

ням. Не можно не погодитись з поглядом Куліша: «Рано было 
образоваться серьезному взгляду на хлѣборобовъ въ то время, 
когда у всѣхъ раздавалась въ ѵшахъ пѣсня: «Громъпобѣды раз
давайся». Когда, общая всей Европѣ, государственная система 
такъ прочно, повидимому, установилась, а объ общественномъ 
началѣ въ исторіи и государственной жизни никто почти и не 
заикался. Видѣть въ мужикахъ произведете старой исторіи и 
дѣятелей исторіи грядущей, смотрѣть на нихъ, какъ на временно 
бездѣйствующихъ согражданъ и сотрудниковъ общаго національ- 
наго дѣла? Куда! Осмѣяли-бы тогда философа съ подобными 
убѣжденіями въ томъ самомъ кругу, который разыгрывалъ комедіи 

изъ простонароднаго быта и гдѣ народная пѣсня исторгала кой 
у кого горячія слези» *). Слова ці відносяться взагалі тільки до 
середаього рівня, бо вже й в часи Катерини були люае, які 

думали инакше. Але й для людей білын менч середнього рівня 
життя давало багато матеріалу для творчости. Хоча Котляревський 
мабуть і в мріях не мав «представительнаго правленія», про те 

він добре бачив все зло кріпацтва і нужденне життя несчасних 
иідданців селян,— це вже доведено й його одою до князя Куракина,

х) Основа. 1862 г. Ц том.
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й Енеідою, і  коли ці мотиви ввійшли і в «нерелицьовану Е н еіду*, 
тим хутчій можно було-б збудувати на них не одну без краю тра- 

гічню драму, але думаемо в часи Миколаівського режіму годі 
було й думати провадити такі ідеі на сцені. Н а сцені можно 
було тільки виспівувати любьязні куплети:

Теперь не то, что было встарь,
Настали времена другія;
Какъ Ангелъ добръ нашь бѣлый царь,

И  благоденствуетъ Россія. (Ямщики)

Благоденствуетъ, та й годі. Так повинен був думати кожен. 

Письменникам, що малювали життя інтелігенціі, звичайно, був 
матеріал до «комедій нравовъ», та ріжних драм, але на Вкраіні 
ще не було украінськоі інтелігенціі. Народ трактували лише як 
чдѣтей природы» а 1а Ж ан-Ж ак Руссо; ті ж, що бачили ввесь 
трагізм життя цих «дѣтей природы», не мали права про це бала- 
кати. Зоставалася лише історичня драма.

Історичня драма найтрівалійша форма драматично! творчости: 
вона не боіться подиху часа, вона не старіе, не робиться <1ето- 

йёе. Разом з тим вона сливе однаково цікава всім народностям, 
бо переважно розробляе, хоча й пристасовані до тих або инших 
форм життя, але загально-людські мотиви: героизм, боротьба межи 

бажанням власного счастья й громадським обовьязком, і т. и. 
Історія Украіни давала багатий матеріал письменнику драматургу. 

Найбільш освічені люде й кинулися до історичніх драм. Іеремія 
Галка— Микола Костомаров— дрюкуе у 1838  році свого «Савву 
Чалого», драматичні сцени, у 1 8 4 0  році «Нереяславську нічь», 
трагедію на 9 сцен і т. д. Та горе! До літературноі творчости 

мало дужоі' волі, та доброіі охоти, а драматична форма найтруд- 

ніща з усіх літературних форм! Це кристал літературноі' творчо
сти, в нім повинні переломитись пафос лірики, спокійяа величність 

вноса, глибінь психологіі й сила драми. До всього того автор 

драматичнього твора мусить добре знатись на драматичній тех- 
ниці і бути гаразд знайомим з вимогами сцени.



90 У ІС Р А 1 Н А.

У  Костомарова не було на те хисту. Та й сама тільки іс -  
торичня драма не може задовольнити глядачів: вони шукають на 
сцені одповіді й на сучасне, бігуче життя, що так дошкуляе 
кривдою своею. Тим часом відома катастрофа 4 7  року перервала 
й цю діяльність Костомарова. ГІроіе другі украінські драматурги 
не перестають постачати рідну сцену своіми творами. Та якими! 

У  18 5 7  році видае Ващенко-Захарченко цілий збірник своіх пьес. 
5 пьес! Не аби-що. Тілыш які то пьеси! У  1 8 6 0  році видають 
Г . та С. Карпенки теле цілий збірник пьес, аж 7 комедій та 
оперет. Мілс всяким таким нівеччам бачимо й кілька серьозних 
драм з народного життя, як от напр. «Доля»— Стеценка, «Ятрівка» 
Цисса, «Назар Стодоля», та другі, але цього було за-мало.

Спеціальних трупп украінских, за виключкою кількох ама- 
торсышх гуртків, не було: в украінських ролях виступали просто 
російські актьори, що страшенно калічили украінську мову, не 
мали навіть ні украінськоК одежи, ні украінських декорацій М. 
В  своіх спогадах Кропивпицький малюе нам становище украін- 
ського театра у 70-тих роках.

«Украінський театр був тоді при посліднім іздаханіі, тільки 

ще де-не-де аматори инколи грали раз на рік «Наталку-Пол
тавку», або «Назара Стодолю», яіс от в Олександріі, блисаветі, 
Херсоні; справжні ж труппи нехтували н и м » 2). Сам Кропивниць- 
ісий застав ще одного могикана актьора украінця— ЬІечая. Це був 

вже останній. Перший дебют Кропивницького у 1871 роцівролі 
Стецька був обставлений такими артистичними силами: помощ

ником декоратора, та машинистом.

Так. поневірявся при російсышх трунпах несчастний укра- 
інсьдій театр. Становище украінського артиста було просто ганебне: 
сьогодня він грав Назара, або Виборного, а завтра мусів кан- 
канірувати в оперетці3). Попихачем був він при російсысих 
труппах.

:)  Куліш. Рус. Вѣстникъ, 1857. 
*) Н. Гр. IX. 50.
3) ІЬИ— 52.
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Украінський театр гинув. Не було осередка свідомих осві- 
чених людей, які б вратували й піднесли його.

У  1 8 7 2  році закладаеться такий осередок, і  власне цей рік 
і треба вважати першим роком нового украінського театра.

В  1 8 7 2  році зімою збирався в городі Киіві в родині Лінд- 
форсів гурток людей, переважно украіиців; між ними були д. Ли

сенко, Старицький, Чубинський, Русов та другі. Д-діі' Лисенко 
та Старицький вже виступали на сцені. М. Лисенко ще вдома, 

в полтавщині в аматорськім спектаклі, а М. П. Старицький в 

киівськім опервім театрі, в великому гурті аматорів, що вистав

ляли кращі пьеси російсысого репертуара і добули велику славу 
в Киіві; в цьому гурті приймали участь Л. М. Драгоманова 
(Кучинська), Орлов, Монахов (потім славнозвістний артист росій- 
ський), та другі. На чолі гурткэ, що зорганизувався у Ліндфорсів, 
одразу стають М. Лисепко, та М. Старицький ') . В  1872 таки роц^ 
добувають вони дозвіл виставляти приватно украінські сиектаклі. 
Але що було виставляти? Убога украінська література більше 
за все була бідііа на пьеси. Обмежений репертуар украінський 
не задовольняв вже й гуртісів аматорів 2). До справи взявся М. П. 
Старицький; він вже раніще пробував своі сили на літературнім 

нолі, але до драматично! творчости взявся вперше. Перш над усе 
скомпановано було водевільчик «Як ковбаса та чарка». Ліндфорс 
тогож таки року одвіз його в петербургську цензуру і добув офі- 
ціальний дозвіл 11-го апріля 1873  р о к у 3). Цей незначний во- 

девіль скомпановано по звичайному водевільному шаблонові. Не 
новий і на мотив,— бо подібний мотив сварки маемо і  в старезному 
водевільчику Ш аховського «Сосѣди»,— він, одначе, вніс таки но- 

веньку течію в убогу украінську драматичну літературу: це були 

нові, живі типи сучасних підпанків, що, не маючи за собою 
жодних заслуг, пирожуться лише своім «дворянством».

*) Корифеи украинской сцени. 15.
2) іѣ і і—стор. 54.
3)  Удостовѣреніе Гл. упр. по дѣламъ печати № 9572.
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По водевілі М. I I . Старицький взявся вже иаііисати білыпу 
р іч ь —  то була «Різдвяяа нічь», музикальна комедія цо Гоголю, 
перше на 2 діі'; музику до не* написав М. В .  Лисенко.

Згодом М. В . Лисенко переробив П у 4-х-актну оперу.
На перший погляд нова украінська комедія „Різдвяна нічь“ 

уявляла з себе той само тип украінських пьес: веселий жарт, 
з співами, з танцями, з ліричним та комічним елементом. Ском

пановано И було лехко, сценично, музику до неі' зложив майстер 
першоі руки, і через те вона надзвичайно сподобалась і’лядачам. 
Але в цій «Різдвяній ночі» бреніла вже нова течія. Вона вийшла 

з-під пера свідомого украінця і інтелігента. Ця нова течія вия- 
вилась в особі Пацюка. Комічна фігура чаклуна-прожери в опо- 
віданні перекинулась в комедіі в свідомого героя украіиськоѵо; 
М. В . Лисенко всім серцем пройнявся цим новим тииом і гли- 
боко-трагічпо змалював в музиці «останнього орла». Обидва 
автори в своім, можно сказати, першім твори виявили глибоке 
пова-кення до народа, визнали його рівним, вільним братом,—  
згола вони виявили те, чого бракувало попереднім драматургам: 

добачили в народі, як каже Куліш, «временно^бездѣйствующихъ 
согражданъ и сотрудниковъ общаго національнаго дѣла». Це був 

поворіт в історй украінсымл драми. Чи добачили це тогочасні 
інтелігенти украінсысі— не знаемо, але теплий приятель «Кіевля- 
нинъ» одразу почув, \ѵо І8І йег Нипй Ье§гаЬеп.

«Різдвяну пічь» виставляли спочатку приватно, в господі, 
Ліндфорсів. Вона викликала такий загальний захват, що молоді 

діячи наважилися виставити И у великім ісиівськім оиернім те- 
атрі. Зараз склався великий гурт і почали готуватись до прилюд
но! вистави. Ця вистава— це була рукавичка лицарська, що ки

дали молоді украінці «старому світові».

ТІисати про виставу «РіздвяноІ ночі» нема на що: вона 
справила цілу епоху в житті найвидатнійшого покоління. ІІоміж 

живих людей ще живе память про не'і.
Це був історичній момент.
Три рази підряд виставили в опернім театр! «Різдвяну нічь»,

і театр був не то що повнісенькій, а ще задовго до вистави не 

можно було вже купити жодного білета.
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Молодим діячам ноталанило скласти одразу талановитий гурт 

виконавців. Діяльність гуртка не спинилася лише на ввставі «Різд- 
вяноі' Ночи»: у  1875  роні М. П. Старицький перероблюе до сцени 
«Чорноморці» Кухаренка, які й виставляють у Биржовому залі. 
Гурт аматорів грав вже так гарно, що й тепер де-які з людей 
старшого віку упевняють, ніби тодішні аматори грали краще ба- 
гатьох сьогочасних актьорів фахових. Д. Старицышй не спинився 

на цих невеличких пьесах: у 1876  році він пише велику драму, 
що тепер виставляеться під назвою «Не так склалося, як жада- 
лося», а надрюкована в «Раді» під заголовком «Не судилося». 

Тоді вона звалася «Панське болото». Видано Н вже геть нотім 
обшарпану цензурою: викинуто всі місця, що малювали відно- 
сини номіщика до селян. Цю драму було вже скомпановано не 
на зразок старих украінсышх пьес,— це була «комедія нравовъ 
и драма сердца». И обшарпана цензурою драма звернула на 
себе загальну у вагу: «Появленіе этой драмы на сценѣ и въ пе
чати, пише автор «Корифеевъ украинской сцепы» (57), встрѣ- 

чено было единодушными похвалами и сочувствіемъ. Узелъ драмы 
составляетъ столкновеніе двухъ общественныхъ слоевъ— крестьян- 

скаго и помѣщичьяго. По чистой совѣсти, говоритъ Костомаровъ, 
касаясь драмы М. П. Старицкаго «Не судылосъ», не можемъ не 
признать новое самобытное произведете пера этого писателя 
однимъ изъ лучшихъ въ своемъ родѣ и достойнымъ вниманія 

явленіемъ въ небогатой количествомъ книгъ малорусской лите- 
ратурѣ. Авторъ затронулъ самыя живыя струны современной, 
общественной жизни, раскрылъ иедугъ, чувствуемый всюду въ 

наше время, и изобразилъ его въ такихъ чертахъ, въ какихъ оігь 

проявляется въ современномъ малорусскомъ обществѣ». 3  цих 
слів ми бачимо, що справу украінського театра одразу постав

лено було молодим гуртом на певіщй грунт. Того ж таки року 
иочинае М. П. Старицький перекладати і Гамлета на украінську 

мову. В сі ці ньеси малося виставляти на сцені.

Заклався, таким робом, певний осередок з людей інтелігепт- 
нвх, нересвідчених патріотів, які ко \ а лися в рідній сцені всіею
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душею. Пишно зацвітав украінський театр, і хто знае, який шхід 

мали б ми нині, коли б не прибив лютий мороз рясного моло
дого цвіту.

Вдарив несподівано указ 16 мая 1876 року і  перервав все.

Знов залягла темна ніч без просвітку, без надіі.

Але живий живе дума. Не вважаючи на всі заборони, св і- 
домі украінці киівські не залишають своеі ііраці,'і в цім нанрямі 

то там, то сям шукають вони шляхів, але справа стае на пев
ний грунт тільки з того моменту коли у 1 8 8 0  році приіздиті. 
ревізувати край сенатор Половцов.

В ін  висловився проти заборони украінського слова й театру.

Наслідком того була записка киівського генерал-губернатора 
Черткова 18 8 0  року. Наче в одповідь на що записку видано було 
другого указа 18 8 0  року, який давав право гепералъ-губериато- 
раад та губернаторам давати гдозвіл на украінські спектаклі. Од
разу цим дозволом скористувалися в багатьох місцях Украіни. 
Украінсыа спектаклі почали одбуватись в ріжних городах і скрізь 
викликали великий захват. Д е надихнуло думку артистам з труп

пи Ашкаренка вдатися до міпістра за дозволом виставляти ук- 
раінські пьеси і скласти спеціальну украінську труппу х). Сам 
Кропивницький в своіх с.погадах «Итоги за 35 лѣтъ» 2) так ха- 
рактерізуе нам цей момент: «На сезонъ 1881 года поступилъ я 
въ труппу Ашкаренка въ Кремеичугъ, и съ этого то года начи

нается новая эра для украипскаго театра. Отсутствіе сборовъ3) 
вынудило насъ ходатайствовать передъ мипистромъ внутреннихъ 
дѣлъ, графомъ Лорисъ-Меликовымъ, о разрѣшеніи сыграть хоть 

нѣсколько украинскихъ пьесъ, что бы спастись отъ неминуемой 
голодовки*.

О К. У . С. 18.
г) Сынъ Отечества 1905 г. № 94.
3)  Курсів наш.
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Таким робом, прохаючи дозволу на кілька украінських спек- 
таклів, аби вратуватися від «голодовки», д. Кропивницький і  не 
предчував,— чому він дае початок. Але, як бя там ие б у ло ,—  
він дійсно причинився до початку ново!' ери в історіг украін- 

ського театру.
Трупка склалася і прибула до Киіва.

Старицька-Черняхівська.

(Шнець буде).


	2)6адцяшь пьяшь рокіб украікського театра.

	’) К. Ст. 82 р.



