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І воркує на все горло,
На ввесь ліс, на ввесь ліс:

Не хочу я пшениченьки,
Ні води, ні води;

Піду шукать промеж люде
Слободи, слободи.

Замешкаю я де-небудь
У селі, у селі,

І житиму, як у хаті,
У дуплі, у дуплі".

Покинула ліс-дубину
І летить, та й летить,

І вербу знайшла дупляву...
Щож?.. сидить?..

Ой вдалася тій горлиці
Слобода, слобода,

Обсіло її все лишенько
Та біда, та біда!

Пугутькають на горлицю
Пугачі, пугачі,

І горобчики напались,
І сичі, і сичі.

Причепились і ворони,
Й шуляки, шуляки;

Трупа М. Л. Кропивницького у Чернігові в 1883 р.
13 січня р. 1883 чернігівський губернатор доводить до відому

генерал-губернатора (київського, волинського й подільського, а на той час
чернігівського та полтавського) про те, що «антрепренеръ
малороссійской труппы Кропивнидкій» звернувся до нього з проханням, яке
поставило його в дуже скрутне становище. Кропивнипький, що уже понад
два тижні перебував зі своєю трупою в Чернігові, просив у губернатора
дозволу поставити на чернігівській сцені дві п єси «на малороссійскомъ
нарѣчіи» «Чорноморці» та «Доки сонце зійде, роса, очі виїсть». П єси ці
цензурою дозволено, але їх іще ніде не ставили. Що ж в цьому
проханні Кропивницького було такого, що утворило для губернатора
становище «хуже губернаторскою»? Про це ми довідуємось з тою ж таки його
листа до генерал-губернатора:

Нѳ понимая малороссійскаго нарѣчія и тѣмъ менѣе будучи въ состояніи читать
книги и рукописи на этомъ языкѣ, я затрудняюсь лично составйть себѣ понятіе,
насколько эти пьесы удобны къ постановкѣ на сценѣ въ здѣшнемъ театрѣ, мнѣ же
докладывали, что пьеса в рукописи ( Доки сонце зійде, роса очі виїсть") пожалуй
можетъ вызвать нѣкоторое несоотвѣтственное движеніе въ театральной публикѣ, въ
высшей степени наэлектризованной болѣе чѣмъ двухнедѣльными представленіями
бытовыхъ пьесъ на малороссійскомъ нарѣчіи. Я и то постоянно боюсь, чтобы не
вышло что нибудь в театрѣ.3)

Щоб запобігти цьому «несоотвѣтственному движенію», можна, на ґу-
бернаторову думку, з цих двох п єс дозволити в Чернігові лише одну
«Чорноморці». Разом з цим губернатор просить генерал-губернатора
порадити, що йому робити в тому разі, коли Кропивницький, який' з
початку заявив йому, що він з трупою залишається в Чернігові лише до
16 січня, а потім порушив свою обіцянку й залишився до 19 січня,
побажає залишитись у Чернігові ще тижнів на два, а то може й на увесь
іеатральний сезон. Губернатор має підставу
не совсѣмъ довѣрять его искренности, такъ какъ сборы у него прекрасные, публика
ломится в театръ, мѣста берутся на расхватъ и заблаговременно, въ ложахъ бываетъ

* 2!) Натяк на військову повинність", 8аведену на Слобожанщині. Б. Ш.
2) Підкреслення наше. Рукопис Горлиці", знайдений в архіві Андрущенка,

закінчується таким підписом: Студ. Свидніцки". Горлицю" написано розміром нар о дньої
нісні Ой сіяла дівчина лободу". Б. Ж.

!) Канцл. черніг. губ.-секр., стол. 4773, с. 1.

Ще в пушку дітей забрали
Хлоп яки, хлоп яки1).

Да й ще лиху слобідзканки
Не кінець, не кінець:

Бо спіймали і старую
На сілець, на сілець.

Посадили у кліточку:
Воркоти! воркоти!"

Як же птиці воркотати,
Де коти, де коти?!!

Ото тобі, горлице,
Слобода, слобода!

Клюй пшеницю й сиди нишком.
Де вода, де вода!

Знай навіки, голубонько,
Що твій ліс, що твій ліс;

А запахне слобідонька,
То втни ніс, то втни ніс.

Не шукала горлиця
Слободи, слободи;

Але наші прадіди, і діди,
І діди, і діди3).

Подав Борис Шевелів.
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до 10 человѣкъ, галлерея переполнена свыше мѣры п общество, особенно же
интеллигентная его часть, относятся къ представленію съ неимовѣрнымъ энтузіазмомъ.

Наприкінці губернатор дозволяє собі висловити думку, що було б
незручно
разрѣшить Кропнвницкому играть долѣе 19 января: трехнедѣльного срока
достаточно для временнаго пребыванія Кропнвницкаго въ Черниговѣ; представленія же
въ Черниговѣ въ теченіе большей части сезона его труппы, номинально лишь
русской, а в дѣйствительности чисто малороссійской, явится не невиннымъ развлеченіемъ,
а событіемъ съ извѣстнымъ политическимъ оттѣнкомъ, еще болѣе усилитъ очевидное
стремленіе извѣстной и немалочисленной здѣсь партіи хохломановъ и украинофн-
ловъ къ обособленности, сепаратному отчужденію отъ всего великорусскаго и
укрѣпитъ въ нихъ несбыточныя мечты и надежды.

На це велемовне посланіе генерал-%бернатор відповів коротко й сухо
в тому розумінні, що він не заперечує дозволяти Кропивницькому
поставити на сцені Чернігівського театру обидві п єси на «малороссійскомъ
нарѣчіи». Що ж до питання про термін перебування трупи Кропивни-
цького в м. Чернігові, то «это не входить въ кругъ предметовъ моей
компетенціи, как временнаго генералъ-губернатора» *).

Як ставилась чернігівська публіка до трупи Кропивницького, це не
без таланту змальовано в листі того ж губернатора з 14 січня 1883 р.:

Вездѣ въ обществѣ только и говору, что о спектакляхъ на малороссійскомъ
нарѣчіи, причемъ или поголовный восторгъ или споры между великоруссами,
малороссами и поляками о значеніи и смыслѣ малороссійскихъ пьесъ; такъ, напр., на этой
недѣлѣ за ужиномъ у начальника дистанціи путей сообщенія Брѳннерта, гдѣ я
впрочемъ не могъ быть, Малороссы были очень недовольны, что нѣкоторые Поляки по
поводу малороссійскихъ спектаклей были почему то на сторонѣ Великоруссовъ. На
томъ вечерѣ между прочимъ когда кто-то сказалъ, что вѣроятно на третьемъ
представленіи Наталки-Полтавки" театръ будетъ пустъ, молодой Федоръ Лизогубъ
выразился: и 100 разъ дадутъ и 1000 театръ будетъ полонъ". Дѣйствительно театръ все
это время переполненъ, интеллигенція въ полномъ сборѣ, всѣ восторгаются каждый
разъ, бываютъ даже тѣ, которые вовсе не считались за театраловъ3).

Не менш яскраво характеризує ставлення чернігівської публіки до
трупи Кропивницького й чернігівський поліціймайстер у свойому
рапорті чернігівському губернаторові 23 січня 1883 р.:

Еще до пріѣзда труппы въ публикѣ замѣчалось сильное желаніе скорѣе видѣть
спектакли Кропивницгсаго и недовольство ее за медленность въ разрѣшеніи
постановки пьесъ, затѣмъ во время представленій съ 28 прошлаго декабря каждый
спектакль былъ полонъ посѣтителей и послѣ всякаго дѣйствія пьесы актеры вызывались
по нѣсколько разъ на сцену и имъ выражались оваціи.

Овації досягли тахіппші у на заключному спектаклі.
За появленіемъ актеровъ въ корридорѣ, у выхода изъ театра, публика

выражала благодарность Кропнвницкому и всей труппѣ за доставленное общесту удо-
вольствиѳ ихъ спектаклями, при этомъ просили его пріѣхать еще в Черниговъ; Кро-
пивницкій съ своей стороны благодарилъ оваціаторовъ за признательность къ его
сценическому искусству. Послѣ чего изъ публики нѣсколько человѣкъ подняли Кро-
пивницкаго и актрису Заньковецкую, вынесли съ корридора на крыльцо, усадили на
извозчика и при отъѣздѣ прокричали ура* и счаслпваго пути  4).

Читаючи ці докладні й досить яскраві записки про настрій публіки,
можна подумати, що й губернатор з поліцмайстером також захоплені
цим настроєм і самі не від того, щоб нести Заньковецьку на руках. Але
поліційний інтерес є інтерес sni generis і поліцмайстер тверезий
спостерігач, що й видно з того ж рапорту.

Кропивницкій при разрѣшеніи ему представленій всегда добивался позволенія
на однѣ только малороссійскія и выражалъ сильное неудовольствіе на постановку
русскихъ, которыя и выбиралъ очень легкіе водевильчики и выполненіемъ ихъ
неглижировалъ. а на послѣднемъ спектаклѣ вмѣсто разрѣшеннаго ему русскаго
водевиля Мотя", по болѣзни актрисы, несмотря на мое запрещеніе, исполнилъ
малоросійській водевиль Кум мирошник" при малороссійской же пьесѣ Доки сонце
зійде, роса очі виїсть", за что въ виду предложенія в. и. отъ 28 декабря 188*2 года
за № 9404 и привлеченъ мною къ отвѣтственности по 29 ст, уст. о наказ, налаг.
мир. суд., о чемъ составленный 21 января протоколъ я передалъ сего числа за № 102
мировому судьѣ 1 участка гор. Чернигова" 3).

*) Там само, с. 2. 2) Там само, с. 9. 3) Там само, с. 5. 4) Там само, с. 14.
5) Там само, с. 13.
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До цього ж додається акт:
1883 года января 21 дня. И. д. черниговскаго полицмейстра Покотило составилъ

настоящій актъ въ следующемъ: г. кіевскимъ, подольскимъ, волынскимъ и
временнымъ полтавскимъ и черниговскимъ генералъ-губернаторомъ разрѣшена была
дворянину Марку Лукину Кропивницкому постановка на сценѣ черниговскаго театра въ
числѣ русскихъ пьесъ и малороссійскихъ съ условіемъ, чтобы по крайней мѣрѣ
половина всѣхъ даваемыхъ пьесъ была бы на русскомъ языкѣ, о чемъ послѣдовало
предложеніе г. генералъ-губернатора г-ну черниговскому губернатору, объявленное
мною лично г. Кропивницкому съ предписаніемъ г. губернатора отъ 28 декабря
1882 года за № 9404. Затѣмъ Кропивницкій поставилъ на сцену сего числа пьесы:
Доки сонце зійде, роса очі виїсть* малорусскую и Мотя* русскую, что и было

мною разрѣшено, но въ началѣ спектакля объявилъ публикѣ, что по болѣзни
артистки водевиль Мотя  не можетъ быть выполненъ и что вмѣсто его ставитъ Кум
мирошник , а такъ какъ этотъ водевиль тоже малороссійскій, то въ виду выше-
изложеннаго распоряженія мною было лично объявлено Кропивницкому, что водевиль
Кум мирошник , хоть и безусловно разрѣшенный цензурою, не можетъ итти,

вопреки распоряженію г. генералъ-губернатора, и чтобы былъ поставленъ другой
русскій водевиль изъ разрѣшенныхъ. Кропивницкій, несмотря на предупрежденіе
мое, все таки началъ выполненіе водевиля Кум мирошник* и исполнилъ его. 
Находя въ этомъ дѣйствіи Кропивницкаго неисполненіе обязательнаго для него
распоряженія г. генералъ-губернатора, что составляетъ проступокъ, предусмотренный
уст. о наказ, налаг. мир. судьями, а потому постановилъ: о всемъ этомъ составить
актъ, который и отослать г. мировому судьѣ перваго участка г. Чернигова для
привлеченія Кропивницкаго къ отвѣтственности по 29 ст. означеннаго устава44.

Подав Павло Федоренко.

Україна, вересень 7.


