
Каші театральні новини.
(Допис із Київа).

Починаючи з 26 грудня (1901 р.) і до 25 лютого ст. ст, 
(1902 р.) у нас у Київі давала вистави трупа М. Кропивницького- 
Се одна з найкращих українських труп. В ній згуртувало ся все, 
що е талановитїйшого серед сучасних українських артистичних сил. 
Крім самого д. Кропивницького, котрого знає як визначного арти
ста й Галичина, в сїй трупі знаходимо високоталановитих братів 
Тобилевичів (І. Карпенка-Карого, М. Садовського і II. Саксаган- 
ського), що полишили вже такий значний слід в історії нашого- 
театру, і славу та гордощі українського театру — М. Заньковецьку- 
Серед иньших молодших артистів визначають ся: пані Лїницька, 
Суслова, Борисоглїбська, Тобилевич і дд. Загорський, Позняченко, 
Чичорський, Зайченко, Паньківський... Режисерство цїлко'м лежить, 
на дд. Саксаганському та Садовському. Сї славні артисти вже 
давно виявили свою велику здатність яко режисери, і тепер добре 
підтримують свою славу. За приводом славетних „корифеїв укра
їнської“ сдени і під доглядом сих режисерів усї спектаклі в труні 
відіграють ся наче по нотах. Навіть народні сцени проходять так, 
що зовсім забуваєш, що перед тобою сцена, а не справжнє життє. 
До сього ще треба додати, що трупа д. Кропивницького завждї 
тримаєть ся серіозного, доброго репертуара. Не грає вона ніколи 
творів усяких Захарченків, Третякових, Шашковських, Маньків, 
Суходольских і иньших сучасних українських драматургів, що тільки 
шкодять своїми творами українському театрови, що мов болячки 
тільки . спиняють звичайний поспіх нашого національного театру 
і викликають з боку критики цілком справедливі закиди проти укра
їнської драматичної літератури.
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Хоча наш театр здобув уже собі більш меньш поважне місце,, 
алеж проте поки що в Росиї він має мабуть більше ворогів, ніж 
прихильників. Тим то кожна українська трупа, коли вона справді 
хоче послужити нашій національній справі, повинна бути дуже обе
режна що до репертуара, — не повинна ставити таких пес, що 
тільки або бють глядачів по нервах, або повні дуже дешевого „ба
лаганного“ комізму, і не мають у собі жадної серіозної думки, а 
мають тільки танці, випиванне та співи... А скільки тепер таких: 
пес! Скільки й труп, що тримають ся тільки такого репертуара!... 
Багато серед сучасних українських труп є й таких, що зовсім за
бувають про те, що вони українські трупи, і здебільшого граютн 
росийські оперетки... А від чого залежить се дуже сумне явище? 
Може нема доброго репертуара ? може нічого грати ? може нема 
гарних українських пес?... Н і!... Твори дд. Карпенка-Карого, Кро- 
иивницького, Старицького, Грінченка і иньших кращих українських 
драматургів можуть дати добрий репертуар задля кожної україн
ської трупи. Мабуть не в тім біда... Коли пригадаєш собі сей сум
ний стан нашого театру, то не можна не цінувати дїяльности трупи 
д. Кропивницького, що завждї виставляє тільки цілком літературні 
твори, що виховує в публицї смак до серіозної української літера
тури і очевидячки добре розуміє велику культурну ролю національ
ного театру, та стає в великій пригоді в наших національних зма
ганнях. Репертуар сїєї трупи складаєть ся з кращих пес Карпенка- 
Карого,1) Кропивницького,* 2) Старицького,3) Мирного,4) Яповської.5 *) 
Виставлялись також і пєси старих драматурґів: Котляревського,0} 
Квітки,7) Шевченка,8) Гулака-Артемовського9) і иньші. Більша

*) Мартин Боруля, Паливода, Бурлака, Сто тисяч, Чумаки, Хазяїн, Без
таланна, По над Дніпром, Сава Чалий, Наймичка, Лиха іскра поле спалить, 
сама щезне.

2) Глитай, По ревізиї, Пошились у дурнї, Зайдиголова, Олеся, Дві сем’ї, 
Невольник, Зальоти соцького Мусїя, Доки сонце зійде, роса очи виїсть, Глум і по
мста, Вій, Нашествіе варварів, Супротивні течії.

3) Ніч під Івана Купала, Сорочинський ярмарок, І Циганка Аза, Як ковбаса 
та чарка, то минеть ся й сварка, Чорноморці', Зимовий вечір, Крути та не пере
кручуй, Богдан Хмельницький, Не так склалось, як жадалось.

4) Лимерівна.
5) Дзвін до церкви скликає, а сам у ній ніколи не буває.
ö) Наталка Полтавка.
7) Шельменко денщик і Сватаннє на Гончарівцї.
•) Назар Стодоля. "
*) Запорожець за Дунаєм. -
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-частина репертуару складала ся з старих пес.1) Алеж було між 
ними і кілька новинок: „Нашествіе варварів“ і „Супротивні течії“ 
д. Кропивницького і „Дзвін до церкви скликає, а сам у ній ніколи 
де буває“ п. Яновської.

От про сї то новинки я хочу сказати декілька слів.
Першою новиною сього сезону була комедія на 2 д. Кропи

вницького „Нашествіе варварів“. Всі Кияне дуже цікавились но
вою пєсою нашого відомого драматурга. Але назва песи якось не
приємно вражала ухо. Думалось: на віщо то авторови схотіло ся 
уживати зовсім не українське слово „нашествіе“, і що то за „вар
вари“, що про них має казати в своїй пєсї Кропившіцький ? І ми
моволі ставало якось боязко, щоб шановний драматурґ не написав 
ного небудь на взорець своїх останніх, мало вдатних пес (Про
павша грамота, Перед волею...). На жаль передчуттє наше на сей 
раз цілком справдило ся. Нова песа д. Кропивницького не дає ні
чого ні задля українського театру, ні задля самого автора. Навпаки, 
-ся песа може тільки пошкодити нашому театрови, а проти д. Кро
пивницького вона вже викликала серед Українців цілком заслужене 

, обуреннє.
Що-ж се за песа? Придивимо ся до неї близше.
Зміст песи коротенько можна переказати так: В невеличке

провінціяльне місто приїзджає український антрепренер Грищенко, 
щоб законтрактувати тут театр задля вистав своєї трупи. Ось тут 
і починають у номері поганенькрго готеля мучити бідного підпри
ємця ріжні „варвари“. Серед сих варварів ми бачимо і Жида, ха
зяїна театру, що хоче як можна більше зідрати з Грищенка за 
театр, і Жидів музиків, і Жидів „цінителів“, се*б то таких, що за 
гроші раді хвалити, кого скажуть, і свистати, кому звелять. Мо
жна б було подумати, що головні варвари українського театра -  
<ее Жиди. Але з песи д. Кропивницького ми довідуємо ся, що наш 
геатр має ще й иньших ворогів-варварів, які не перестають стояти 
йому на перешкоді. На чолї таких ворогів стоять численні драма- 
турґа українські, що не знають нї народної мови, нї життя, не 
мають за душею нічого крім ґрафоманїї, безсумлїнно обкрадають 
кращих письменників і драматургів і що до тем і що до окремих

*) Дивно нам, чому трупа Кропивницького зовсім нехтує песи д. Грінченка. 
Сі песи хоча й мають деякі хиби із сценічного боку, але все таки песи цілком 
літературні і серіозні і кращі з них неодмінно треба-б виставляти.
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навіть сцен, без жадного сорому перероблюють чужі, часом і кла
сичні твори і викроюють із них якісь прямо неможливі і по змісту 
і по виконанню неси з страшними назвами. Ось таких то кілька* 
драматургів і приходить зі своїми творами до Грищенка... Не малу 
ролю серед варварів українського театру грають і самі артисти, 
серед яких дуже часто зустрічають ся люди, що не люблять і не 
знають українського язика, балакають по українська тільки на. 
сцені, дивлять ся на свою працю з вузького заробкового боку, не 
стидають ся запобігати популярности публіки ріжними ефектами,, 
які не мають нічого спільного зі справжнім артизмом. Про таких 
артистів чимало балакаєть ся в новій пєсї Кропивницького; таких 
артистів навіть виводить на сцені наш автор.

Отеє й весь зміст нашої новинки.
Треба думати, що д. Кроїшвницький у своїй пєсї хотів пока

зати всіх „варварів“ українського театра, хотів показати, хто, як. 
і чим шкодить його розвоеви і поступови. Проти такої мети автора,.. 
певно, ніхто нічого не може сказати. Можна тільки подякувати 
йому за се бажаннє запомогти рідному театрови, виявити всіх його  ̂
ворогів... Але нам здаеть ся перш за все, що такий зміст зовсім 
не годить ся задля драматичного твору. Користуючись сим змістом,, 
автор міг би написати гарну публіцистичну статю, або гостру са
тиру, навіть цікаве оповіданне. Та ми не розуміємо, як такий до- 
сьвідний чоловік, як д. Кропивницький, міг написати на подібний^ 
сюжет комедию. Тим то й сама пєса вийшла цілком невдатною.. 
Автор називає свою несу комедиєю. Але її ніяким чином не можна 
залічити до комедий, бо в ній зовсім нема драматичної завязки, 
нема поступу у розвитку дії, нема нарешті' й самої дії. Се щось 
подібне хиба до стародавних поганеньких водевілів росийських 
з „переодйваніем“... Чимало є в пєсї д. Кропивницького і зовсім 
незрозумілих місць. Трудно якось повірити, що-б у невеличкому 
повітовому місті, де проходить дія, була така систематична, з’орґа- 
нїзована зґрая театральних павуків; ще труднїише повірити, що-6 
у такому місті знайшло ся аж пять українських авторів...

Зупинимось трохи довше на ідейному боці пєси д. Кропи
вницького.

Трохи вище ми сказали, що мабуть автор хотів у своїй новій 
пєсї виявити всіх тих варварів, що стоять на перешкоді україн
ському театрови.. Коли-ж ближче придивиш ся до пєси д. Кропи
вницького, коли побачиш, як багато в ній зовсім грубого, прімі-
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тивпого комізму і як маю серіозного, думки, — то навіть почи
наєш сумнївати ся, щоб автор мав на думці щось справді серіозне, 
щоб він справді хотів показати нам ворогів-варварів українського 
театру. Здаєть ся, що єдиною метою д. Кропивницького було напи
сати веселу, сьмішну, цікаву задля широкої, мало осьвіченої пу
бліки пєсу. І задля сього батько українського театру не посоромив 
ся скористувати ся навіть прикрим сучасним становищем нашого 
театру. Сей батько розкриває і ще й навмисне сам роз’ятрює крі- 
ваві рани своєї дитини і з веселим сьміхом закликає глядачів по- 
сьміяти ся, поглузувати разом із ним над його безталанною дити
ною... Батьку, батьку, схамени ся, що ти робиш!...

Згодимо ся навіть, що д. Кропивницький мав на меті змалю
вати ворогів українського театру і тим вапомогти йому. Чому-ж, 
запитаємо ми його, він обмежуєть ся на якихось нещасних Жидках, 
на неосьвічених, напів грамотних драматургах, на некультурних, 
теж сливе темних що до осьвіти українських артистах? Чому не 
залучає в ряди ворогів українського театру таких справжніх, дій
сних варварів, як росийська урядова цензура, як більша частина 
росийської або дуже короткозорої, або надто тенденцийної кри
тики?... Чому?... Автор одповість нам, що такої гієси не пустила 
•би цензура. Може се й правда. Але-ж в такому разі, нам здаєть ся, 
і зовсім не треба було зачіпати сїєї дуже слизької теми. А то ви
ходить, що батько українського театру, сам український артист, 
замісь того, щоб захистити рідний театр від його численних воро
гів, замісь того, щоб виступити з дужим словом проти всіх отсих 
ворогів і бороти ся з ними, —  сам стає на бік його ворогів, сам 
подає руку отсим ворогам, сам підтримує ту ворожу руку, що не 
дає вільно дихати нашому театрови. А всї сї вороги зуміють ско
ристувати ся такою щасливою нагодою. їм дуже приємно бачити 
серед себе батька українського театра. Та як повинен почувати 
себе сам отсей батько, опинившись у купі з такими приятелями 
нашого театру, як напр. д. Александровський, що стільки вже ви
лив помий на українських драматурґів та артистів, — як повинен 
почувати себе д. Кропивницький, подавши руку таким людям?...

Приймім до уваги ще й те, що нова пєса д. Кропивницького 
з'явила ся підчас відомого судового процесу д. Старицького 
з висіле згаданим Александровським, що гудив усю українську дра
матургію і всіх українських драматурґів (найбільше д. Старицького) 
обзивав драматургами „хищниками“. Пригадаймо, що в сей час вся
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і українська і навіть росийська суспільність була дуже заціка
влена процесом Старицького і бажала вияснити собі становище 
української драматургії. І  ось в той саме час, коли діло д. Ста
рицького прийняло добрий напрямок, коли разом з честю Стариць- 
кого було захищено і честь українських драматургів взагалі, - -  
в сей саме час з’являеть ся „Нашествіе варварів“ Кропивницького, 
що підкреслює думку Александровського, буцім то українські дра- 
матурґи здебільшого — „хищники“. Навряд чи Александровський 
.або хто пебудь з його прихильників, ворогів українського театру, 
схотять замислюватись, кого розуміє під „варварами“ в своїй пєсї 
Кроппвницький, яких саме драматургів. Для них дуже інтересно 
і важно, що сам Кропивницький поділяє їх думки... Не знаю, як 
і назвати таке поводженнє д. Кропивницького з громадського боку ? 
Правду висловила з приводу „Нашествія варварів“ одна росийська 
часопись, кажучи, що Кропивницький краще зробив би, коли-б за
лісь писати подібні невдатні, непотрібні, тенденцийні неси сам 
писав що небудь більш стійне і більш цїкаве. Нам здаєть ся, що 
д. Кропивницький краще зробив би, коли-б написав про всї хиби 
сучасного українського театру в якому небудь місячнику або в ча
сописі, бо не можна-ж справді' цілком замовчувати сей вельми сум
ний факт. В сїй статі він міг би більш докладно і обєктивно розі
брати всю отсю справу, а не обмежувати ся тільки висьміюваннєм, 
лке не принесе жадної користи, а навпаки хиба тільки пошкодить 
нашому театрови.

На послїдок скажу ще кілька слів. Д. Кропивницький висьмі- 
ває в своїй пєсї невдатних, безталанних драматурґів українських, 
що займають ся головним чином перерібками і тільки нівечать гарні 
твори; висьміває також артистів, що балакають по українськи 
тільки на сцепї. Не знаю, як повернув ся у д. Кропивницького 
:язик висьмівати сих драматургів і сих артистів?... Чи можна-ж уже 
так винуватити сих мало сьвідомих людий, коли сам батько укра
їнського театру серед своїх творів може налічити кілька перерібок, 
що теж тільки пошкодили гарним орігіналам, а сами не мають 
жадної ціни (Вуси, Пропавша грамота, Вій, Глум і помста...), — 
коли сам батько українського театру власним прикладом навчає 
молодших артистів уживати рідну мову тільки на сцені, або коли 
„збиваєть ся ціна“, а в поважних розмовах завждї „пасує“, пере
ходить на росийську мову і навіть через свого героя Горніва 
(Доки сонце зійде, роса очи виїсть) навчає завждї так робити...
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А що, як усі ображені д. Кропивницьким драматурґи і артисти 
скажуть йому словами Евангелия: — „Ліцеміре, вийми перше по
ліно з власного ока, а тоді вже виймай сучечки з наших очей“, 
або „Врачу, ісцїли ся перше сам!...“

Як бачимо, доволі сумні думки викликає нова иєса д. Кро
пивницького. Не диво, що пєса ся викликала справедливе обурене 
і серед публіки, і в пресі, — не диво, що її не спасла навіть 
і чудова гра таких артистів, як п. Лїницька, д. Карпенко-Карий, 
сам Кропивницький, Садовський та Саксаганський...

Не можна лічити корисним прибутком задля українського те
атру й другу нову пєсу д.' Кропивницького — „Супротивні течії“ 
(ком. на 3 д.). Коли в „Нашествії варварів“ наш драматурґ напи
сав щось дуже подібне до пасквілю на сучасних українських дра
матургів та артистів, то в „Супротивних течіях“ теж можна доба
чати пасквіль, тільки вже на народ. Д. Кропивницький хотів по
казати в своїй пєсї, як змагають ся між собою отсї дві противні 
течії. Яка цікава, яка гарна, яка поважна тема!... Алеж ся тема 
вимагає від автора великого знання сучасного життя нашого на
рода, його думок і поглядів, усеї його внутрішньої психіки. Беа 
сього годї брати ся за сю тему, бо вийде не жива картина, но 
правдива пєса, а щось тенденцийне, видумане, зовсім нереальне. 
Такою па жаль грубо тенденципною, цілком неправдивою і вийшла 
нова пєса д. Кропивницького.

У одного селянина, Андрія Хилька, є дочка Надежда, що 
служила у якоїсь панни. Панна вчила молоденьку Надежду і так 
добре її вивчила, що вона не тільки вміє читатп і писати, а взагалі 
стала зовсім розвиненою, осьвіченою людиною (знає між иньшпм 
етноґрафію і сама збирає етнографічні матеріяли). Надежда добре 
знає, яку користь приносить людям просьвіта, тим то вона в хаті 
свого старого батька заводить школу: навчає і дітей, і' дорослих. 
Діло Надежди, здаєть ся, йде добре. Навіть старий батько її по
чинає на старости літ потайки од людей учити ся читати і читає 
сьвяті книжки. Але на селі, по думці д. Кропивницького, панує 
цілком темнота, розпуста і пянство. Темний, грубий, некультурний 
народ починає гомоніти зразу тихо, а там усе голоснїйше і голо- 
с б їй іііє  проти Надежди. Нарешті завдяки ріжнпм бабячим перека
зам про Надежду розпускають поголоску, що вона — відьма. Про
ходить іще кілька часу. Темні, ворожі сили села — ріжні пяницї7 
що керують селом, більше і більше ображають ся діяльністю
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Надежди. Так іде діло, аж поки один раз селяие не порішали пе- 
ресьвідчитп ся запевно, чи Надежда — справді відьма, чи ні. Ось 
цілий натовп селян приходить до старого Хилька в хату. Селяне 
хотять роздягти Надежду і подивити ся, чи нема в неї часом хво
стика. Але тут несподівано, як кажуть, deus ех m achina з’являєть 
ся панна, *у котрої служила Надежда. Певно, панна вириває На
дежду з рук озвіреного натовпу, .каже дуже чулу, грімку промову 
до селян, стидае їх за такий вчинок, а потім обіцює на свій кошт 
построїти в селі' школу і доручити її Надеждї, яко вчительці...

Так кінчить ся пєса д. Кропивницького.
Перш за все треба сказати, що зміст пєси зовсім не одпові- 

дае її гарній назві. Коли автор назвав свою пєсу „Супротивними 
течіями“, то снодївали ся ми в його пєсї справді побачити хоч яку 
небудь характеристику сих двох протилежних течій і їх боротьби, 
— сподївалп ся, що автор глибоко загляне на сю справу і ви
яснить мотиви сих течій і їх боротьби. А що-ж ми бачимо ? Автор 
взяв якийсь дуже поганенький анекдот, поклав його яко підвалину 
задля своєї пєси і, не знаючи зовсім сучасного життя селянського, 
розділив усїх людей на селі на дві катеґориї: одним він наліпив 
ярлик чесноти, а другим — ярлик злочинства. Ві всій пєсї перед 
собою ми бачимо не справжнє, реальне життє, а якусь тенденцийну 
балаканину. Устами автора одні селяне виявляють себе дуже ди
кими, грубими, няницями, роспустними, а другі вже занадто розви
неними, занадто культурними, якимись втіленими чеснотами. Через 
се і вся пєеа сливе не має в собі і зерна правди, цілком непра
вдива, цілком фальшива. І справді, де бачив д. Кропивницький 
у нас на селах таких паній, щоб наймали наймичок, аби тільки 
вчити їх? Де бачив він і таких неймовірно вдатних до науки дів
чат, як Надежда, що так швидко зробила ся зовсім осьвіченою лю
диною, балакає як сучасна розвинена людина, перейнята кращими 
сучасними ідеалами ? Здаєть ся, у нас на селах ще й не чутно про 
таких дівчат, як Надежда, і, дай Боже, щоб ще хоч через скілька 
десятків років з’явились у нас на селі подібні діячі... Трудно зро
зуміти і те, як Надежда, проста, небагата дівчина, може сливе 
весь свій час оддавати громадській роботі? Мимохіть виникає пи- 
таннє, а коли-ж то вона робить що небудь по хазяйству, — не
вже в неї нема свого власного діла?... Селянка Надежда д. Кро
пивницького більш нагадує яку небудь панянку, що їй зовсім нема 
чого робити, що нудьгуючи починає вчити народ, а ніж справжню
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селянку... Не можемо ми собі зрозуміти і того, де бачив наш автор 
таких селян, як Андрій Хилько, що трохи живий не лізе на небо, 
що крім сього так байдуже дивить ся па те, що дочка його нічого 
не робить і навіть не хоче робити по хазяйству? Ще дивнїйше 
нам, де бачив д. Кропивпицький всіх тих неначе-б то яеґативних, 
а справді цілком карикатурних типів, що по його думці повинні 
характеризувати сучасне становище нашого села? Невже,-ж біль- 
шина наших селян — такі дикі, такі грубі, такі роспустні, такі 
пяницї, такі темні, такі ворожі до сьвіта і добра, якими змалював 
їх наш автор?... Ні, ні, — се — велика неправда!... Безперечно, 
е у нас на селах багато темних, навіть ворожих поступові людий, 
але-ж се — одиниці, а не загал...

Таким чином в пєсї д Кропивницького не знаходимо того, 
що неодмінно повинно бути в кожній пєсї, — не знаходимо безсто- 
ронности і правди. Всі дієві люди в пєсї цілком неживі, цілком 
видумані. Тим то і вся пєса вийшла зовсім невдатною, сухою, мерт
вою і страшно нудною. Не кажемо вже про те, що сам сюжет пєси 
якийсь неймовірний, анекдотичний, взагалі не типічний, не харак
терний, — що в ньому є дещо зовсім незрозуміле, що і в сій пєсї, 
як і в „Нашествії варварів“, нема дії, що і в ній місто дії займає 
дуже довга та зовсім не потрібна балачка, котра так не личить 
серіозній комедиї.

Як бачимо, своїми новими творами д. Кропивницький далеко 
не звеселив прихильників українського театру. Не того сподівали 
ся ми од такого відомого драматурґа, як Кропивницький... Не мо
жемо не висловити свого жалю, що шановна дирекция нашої сла
вної трупи ради імени Кропивницького одступила од свого звичай
ного прінціпу — бути дуже обережними що до репертуара. Таких 
пес, як нові твори д. Кропивницького, не треба-б було зовсім ви
ставляти...

В „Супротивних течіях“ д. Кропивницький- зачіпає злехка 
питаннє про відносини інтелїґенциї до народу. Сього-ж самого 
дуже цікавого питання торкаєть ся в новій своїй пєсї „Дзвін до 
церкви скликає, а сам у ній ніколи не буває" (комедия на 4 д.) 
і п. Яновська.

Ось коротенький зміст сієї пєси: На селі голод. Селяне мруть 
од голоду і од ріжних слабостий, що завжде йдуть слідком за го
лодом. Народови щиро запомагають молодий учитель (з студентів 
унїверситета) Сергій і панна Орися (скінчила гїмназию). Алеж у них
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дуже мало грошей та й сил лід кінець не стає вже так працю
вати. В сей саме час в село приїздить жених Орисї, теж молодий 
студент, товариш Сергіїв по університету, Андрій. Певно, і Орися, 
і Сергій радіють,^ що йде до них така поміч. Радість їх стає ще 
більшою, коли вони довідують ся, що Андрій привіз разом з собою 
в село молоду мілїонерку Орлову, що під впливом Андрія рада 
всі свої гроші віддати на народні' потреби. Алеж швидко ся радість 
вникає. Андрій поводить ся якось дуже чудно. Він не тільки сам 
нічого не хоче робити, щоб запомогти народови, а навіть не до
зволяє і п. Орловій давати грошей, щоб купити хліба за-для го
лодних. Він очевидячки сьмієть ся над діяльністю Сергія і Орисї, 
— їх діло здаєть ся йому незвичайно дрібним, — таким, що не 
може і не повинно навіть захоплювати сучасного інтелїґентного 
чоловіка. По його думці треба дбати не про те, щоб нагодувати 
двох чи трох голодних мужиків, а про те, щоб назавжде здихати 
ся бідности, голоду та ріжних иньших хороб у житті нашого селя
нина. А за-для сього треба працювати не випадково, а по про
грамі, по широкій програмі. Така то програма і є буцім би то у 
Андрія. Він'хоче її виконати, а для сього треба дуже багато гро
шей, — він хоче сї гроші достати у п. Орлової. Тим то він і не 
дозволяє Орловій марне розвіювати гроші на голодних, — тим то 
він не звертає жадної уваги на голод, на смерть од голоду, на 
плач і стогін голодних людий. Він іде, затуливши вуха і закривши 
очі, прямо до своєї мети. Він навіть має силу устроювати в такий 
сумний час бучні пікники зі співами і танцями за-для мілїонерки, 
бажаючи ще дужче нривязати її до себе і заволодіти її грошима. 
Щоб справа з грошима була більш певна, Андрій хоче одружити 
ся з п. Орловою. Коли бідна Орися не хоче одступити ся од свого 
щастя, не хоче оддати його иньшій, не може ніяк зрозуміти, навіщо 
потрібно їм розбивати власне молоде щастє, —; то Андрій говорить 
їй про свою широку програму, яка вимагає так багато гроший за
для свого виконання, — клянеть ся, що без міри її кохає і, одрі- 
каючись од неї, робить себе на віки нещасним, і проводить думку, 
що їм треба позбути ся еґоізму, забути все колишнє, треба ско
рити ся, треба прийняти муки за-для загального добра. Орися, 
щоб не бути еґоісткою, одступаєть ся од Андрія і дає йому повну 
свободу. І ось уже Андрій — жених п. Орлової. Таке поводженне 
Андрія страшенно обурює чесного, щирого, працьовитого Сергія. 
Сергій починає добачати в Андрієві щось дуже недобре, він не
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довіряє щирости Андрія. Йому хочеть ся показати і Орисї і Орло
вій, що Андрій — зовсім не те, за що вони його приймають, — . 
що Андрій тільки хоче скористуватись грошима п. Орлової, — що 
в нього нема і думки коли небудь запомагати народови. Але Андрій 
так зачарував і Орисю і Орлову своїми горячими промовами, що 
вони не вірять Сергієві, — їм здаєть ся, що яї вони сами, нї Сер
гій, звичайні, дрібні люде, не можуть зрозуміти такого велетня, як 
Андрій... В кінцї Сергій доходить до того, що дає Андрієві по-, 
мордї, коли він не тільки сам не хоче дати гроший на хліб голо
дним, але не дозволяє зробити сього і Орловій, — коли він, щоб-, 
виправдній- себе перед Орловою, називає своє жениханнє з Ориеею 
звичайним романом студента, що тягнеть ся завжде не більш кіль
кох день. Має бути дуель. Андрій боїть ся виходити на поєдинок. 
Та й тут гарні фрази спасають його. Орися і Орлова слідком за. 
Андрієм починають вмовляти його, що він не має ирава так нехту
вати своїм життєм, що його життє потрібне не за-для його самого, 
а за-для всього народа. Андрій дозволяє неначе переконати себе 
і згоджуєть ся... Вже ось швидко весїллє Орлової з Андрієм, — 
вже ось-ось стане він мілїонером, уже він навіть купує за. гроші 
Орлової великий маєток (5000 десятин землі'). Та тільки страшенно- 
нудно йому з підстаркуватою і негарною Орловою. Щоб зарадити 
своїй біді, Андрій починає придивляти ся, а потім і залицяти ся 
до молоденької служниці своєї матері — Зіньки, простої, незви
чайно наівної дівчини, яку він називає поетичною назвою „лісова, 
квіточка“. Раз Андрій почав обнімати та цілувати Зіньку в кім
наті. Зінька пручала ся. В сю саме хвилину входять до кімнати. 
Орися з Орловою, що недавно перед сим пішли в садок. Певно, 
сей вчинок Андрія більш протверезив їх, ніж усі слова чесного 
Сергія. Орлова зараз же від’їзджає од Андрія, а Орися плаче, що 
так несподівано розбив ся її колишній ідеал...

Уже один переказ змісту показує, що пєса п. Яновської є щось-' 
нове, сьвіже і оріґінальне в українській драматичній літературі.
І  справді, ніколи ще питаннє про обопільні відносини нашої моло- 
дїжі і народу не ставило ся в такій формі, як се зробила п. Янов- 
ська в своїй новій пєсї. З ідейного боку проти нової пєси отсеї но 
можна зробити жадного закиду. ІІєса ся од початку і до кінця — 
серіозна, поважна, ідейна пєса. П. Яновська дуже добре підмітила, 
що в наше сіре, мляве, безкольорне время серед молодїжи з’явило
ся чимало таких, що Гарно, дуже голосно і ідейно балакають, що
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кличуть иньших до праці', до роботи, до боротьби, що розбуджують 
других, а самі тільки балакають, самі нічого не роблять і навіть 
не мають снаги робити. Гарно характеризує таку молодїж п. Янов- 
•ська, порівнюючи із з „дзвоном, що всіх до церкви скликає, а сам 
у ній ніколи не буває“. Оттаким дзвоном в пєсї п. Яновської і є 
Андрій, що завжде балакає про працю на користь народню, що 
кличе всіх до сієї праці, що навертає до неї своїм чулим словом 
иньших, а сам нічого не робить. На жаль тільки ся майже цен
тральна фіґура в пєсї вийшла у авторки якоюсь невиразною, неяр
кою. Може п. Яновська мала тут на увазі, що типи, подібні Андрі
єві, і в дїйености рідко бувають виразними. Може в особі Андрія 
нона хотіла змалювати цікавий тип людий, що швидко переходять 
•од одних переконань до иньших, що сливе не мають постійних пе
реконань, що в житті своїм більше всього керують ся своїм на- 
-строєм. Правда, дуже трудно цілком ясно змалювати моральну фі
зіономію таких людий, алеж се неодмінно треба було зробити, бо 
•без сього в пєсї багато зовсім незрозумілого. Що таке справді 
Андрій ? — Чи він — карієрист, еґоіет та дурисьвіт, яким ви
являє себе своїм поводженнєм, — чи він і спрардї — ідеаліст, 
тільки безвольний, безхарактерний, нестаточний, — чоловік, що ба
жає чогось, чого й сам добре не розуміє, чоловік хвилини, настрою, 
якийсь Рудин, яким бачимо його в його розмовах ? Неясна характе
ристика Андрія робить незрозумілим і все його поводженнє: не 
знаєш, чи Андрій нахабно, безсумлїнно обманює всіх — і Орисю, 
і Орлову, і Сергія, чи може й справді' він хоче щось добре зро
бити, та тільки поки що не може. Через се саме неясними здають 
ся і відносини до Андрія Орисї. За віщо кохає його Орися? Чи 
тим, що бачить у ньому справжнього великого діяча і ідеаліста, чи 
кохає його тільки за хорошу вроду та тільки кутає своє коханнє 
-в якусь ідеальну одежу?... Трудно повірити, щоб така розумна 
дівчина, як Орися, так довго не змогла зрозуміти, що таке Андрій, 
коли-б він не був ідеалістом, — а з другого боку, не можна якось 
згодити ся і з тим, щоб така ідеалістка, як Орися, змогла поко
хати чоловіка тільки за хорошу вроду, навіть змогла бути такою 
нещирою, так обманювати і себе і всіх иньших, ховаючи своє 
надто звичайне коханнє в щось ідеальне. Дивним здаєть ся й те, 
що Орися зрозуміла, що за ідеаліст Андрій, і зневірила ся в ньому 
тільки після того, як побачила його в обіймах зі Зїнькою. • :Невже 
коханнє так засліплювало її очи? Невже Орися, що змогла зректн
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розглянути, що за чоловік був її коханий ? Невже за-для -сього 
треба .було неодмінно викликати в ній заздрість?... Ся не зовсім 
ясна характеристика Андрія робить сю ролю дуже трудною за-дяя 
виконання: треба надто талановитого артиста, щоб зміг усунути 
хиби автора і зробити з Андрія живого чоловіка з цілком зрозу
мілою психольоґією, щоб зміг доповнити авторську характеристику 
Андрія і дати яке небудь мотиву ванне поводженню Андрія.

Не можна лічити вдатною і характеристуку наймички Зіньки,, 
що теж грає доволі значну ролю в пєсї, завдяки чому і сама пєса 
носить ще й иньшу назву — „Лїсова квітка“. З одного боку, здаєть
ся, авторка зробила Зїньку вже через край наівною, — такою наівною, 
що часом не розумієш, чи справді Зїнька — тільки наївна, чи може' 
вона навіть трохи прямо таки дурненька. Вона, напр., ніяк не може 
зрозуміти, як ваставляти самоваря, — вона не розуміє, на віщо ї ї  
цілує Андрій і питає його, чи се у них (панів) часом не звичай 
такий — цілувати дівчат? Але з другого боку, в сій самій Зіньцї 
не можна не помітити дуже проникливого розуму, гострої догляд- 
ности, незвичайної спритности і навіть хитрости, що так не вяжетн 
ся 8 наївністю. Правда, всї отсї хиби якось пропадали в чудовій 
грі п. Заньковецької. Та не завжде-ж буде грати сю ролю така 
велика артистка, — треба се мати на увазі...

Взагалі треба сказати, що характеристики у п. Яновської не- 
дуже вдатні, не яркі і не блискучі. Найбільш удала ся авторці 
фіґура ідеаліста учителя Сергія.

Крім не зовсім вдатних характеристик вадить безперечно пєсї 
і те, що авторка очевидячки мало знає сцену і не завжде вміє при
ладити ся до неї. Так напр. в другій дії Андрій просить і .матір,, 
і Зїньку ходити і навіть говорити тихше, бо недалечко спить- 
Орлова, щоб часом вона не почула, щоб часом її не збудити, —  
а. сам в сій же кімнаті балакає з Орисею, доводить її до сліз, кля- 
неть ся, що її кохає, а повинен одружитись із Орловою і вмовляє- 
її. дати йому на се дозвіл, розвязати йому руки, забути все коли
шнє і скорити ся нещасливій долі. Що-ж се? Невже-ж Андрій 
забув, що в другій кімнаті спить Орлова, що вона може все отеє- 
вислухати, почути, що Андрій її не любить, а тільки удає з себе- 
закоханого, щоб забрати її гроші? Невже він міг все отеє тан 
швидко забути? Деж його обережність?... Пригадуєть ся ще одна- 
картина з четвертої дії. Таж сама кімната. Тільки що з неї пішла
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в садок Орися і Орлова. Входить у кімнату Зїиька. Андрій забу
ває, що Орися і Орлова тільки що вийшли, що вони можуть за чим 
небудь вернути ся в кімнату, забуває, що вікна кімнати виходять 
у садок, не звертає уваги на те, що Зїнька через вікно бачить 
і Орисю і Орлову і навіть - хоче покликати їх, — усе се забуває 
Андрій і цілує та пригортає Зїньку, хоч та і пручаєть ся і навіть 
кричить. Мало сього, в сю-ж саму кімнату він закликає продавця 
Татарина і з чверть години купує у нього подарунки задля Зіньки. 
І  знов спитаємо: де обережність Андрія, — чи можливо-ж, щоб він 
був таким необережним?...

До хиб неси належить ще й те, що в ній є зайві, зовсім не
потрібні дієві люди (сестра Орисї), що перший і другий акт надто 
розтягнуті і навіть трохи нудні, що в усій пєеї є чимало зайвої 
балаканини...

Ми обговорили всі більш значні хиби в пєсї п. Яновської. 
Але все отеє ми робили не тим, що вважаємо твір її невдатним або 
непотрібним. Навпаки, ми ще раз кажемо, що лічимо несу п. Янов
ської дуже користним прибутком за-для нашої драматичної літера
тури. Нам тільки хочеть ся, щоб вона трохи поправила свою пєсу, 
зробила її більш мотивованою і більше сценічною. Се тим лекше 
зробити, що поки ще пєсу її не надруковано...

Отеє і всі наші театральні новини сього сезону. Підсумок ви
ходить доволі невідрадний: всього три нові пєси, і дві з них 
нікуди не годять ся... Дай Боже, щоб другий сезон був більш 
вдатний і дав більше гарних пес.

3h. Л а і / р о Ь е г ^ - ь .
6. ПІ. 1902 р.


