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Науково-дослідний і науково-видавничий рух
Радянської України в 1928 році.

Бібліографічний огляд.

Українське літературознавство, історія театру й критика.

У попередніх наших річних оглядах1) ми, коли не давали повного-
огляду наукових досягнень за 1926 і 1927-ий роки, то принаймні ставили
собі за мету більш-менш повно, аж до дрібних заміток, охопити по змозі
ввесь цікавий з погляду наукового літературознавчий (і також з історії
театру й критики), матеріял. У цьому огляді (продукції 1928-го року),
обмежуємося тільки найголовнішим, бо повніша бібліографія подається
в «Реєстрі», що його перша частина надрукована в «Україні» (січ. лют.).
У відміну од попередніх оглядів цей обмежуємо тільки продукцією
Радянського Союзу. Так як і раніш, зазначаємо тільки найголовніші статті
з літературної й театральної критики* 2).

На рік 1927-ий припало десятиріччя Жовтневої Революції й у зв язку
з цим на початку р. 1928-го з явилося кілька підсумків наукових
досягнень у гадузі літературознавства. Найповніші з них: П. Ф и ли
доби ча, Українське літературознавство за 10 років революції
(«Література», зб. перший, Київ, сс. 5 28, і окремо, Київ, 1928) та К. Копер-
ж и н с ь к о г о, Українське наукове літературознавство за останнє
десятиліття, 1917 1927 («Студії з історії України Наук.-досл. Катедри Іст.
Укр.», т. II, 1928, і окремо, у Київі, 1929, 34 сс.). Обидва ці огляди дали
критичну оцінку літературознавчих видань перший за темами й
письменниками, другий за методологічними школами.

Другий  із названих підсумків сиеціяльно ще не обговорювався,
щождо першого, то він з боку деяких критиків викликав неприхильні
оцінки, але не завжди досить уґрунтовані. Закидали цьому підсумкові,
нанр., неповність, побіжну оцінку праць і статтей, неточності з погляду
бібліографічного, тощо (В. Десяк, «Критика», N° 10, сс. З 15),
забуваючи, що автор не мав це на меті і писав журнальну статтю, а не том
великої праці, яку можна було б виконати нескоро, в той час як
громадський обов язок літературознавця вимагав від нього зараз таки
відгукнутися на велику подію десятиріччя Жовтневої Революції.

Поза тим маємо ще два томи чисто бібліографічної праці: А. Лейтес
і М. Яшек, Десять років української літератури (1917 1927). За
загальною ред. С. Пилипенка, [X.], ДВУ, т. І, сс. 2 нен. + 272 з іл. + 7 нен.,
т. П сс. 336+(4). Це розраховане не на один том видання навіть у тому
вигляді, в якому його вдалося виконати, безперечно є надзвичайно цінним
довідником для літературознавця. На жаль одначе мало взято на увагу
інтереси спеціялістів літературознавців, і, мабуть, цим треба пояснити,
чому критику, силу незначних заміток, не відділено в ньому від важливих

*) Україна", 1927, кн. 3; 1928, кн. 3.
2) 3 закордонних журналів беремо тільки значніші праці, писані в нас, але дрУ'

ковані закордоном. У наше завдання не входить давати точний бібліографічний
опис видань.
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наукових розвідок і статтей, чому так слабо впорядковано аднотації і
нарешті чому поза увагою цього цінного видання було багато 
літературознавчих статей. Рецензенти вже зазначали, що укладачі бібліографії
не додержали навіть тих принципів, які проголосили самі і відзначили
кустарність їхньої бібліографічної праці (рец. О. Гаєвського, «Україна»,
1929, трав.-черв., І. Айзенштока, «Критика», 1929, № 3, сс. 126 129).
Старому українському письменству минулого року

присвячено було більше праць, ніж за років попередніх. Це з ясовується
почасти випадковими! причинами: наявністю ювілейних збірників,
присвячених особам, що їх наукова діяльність у значній мірі
зосереджувалася на старому періоді нашого письменства.

Для з ясування початків нашого письменства має значіння
насамперед велика розвідка акад. П. Лаврова, Кирило та Методій в
давньому слов янському письменстві, у Київі, сс. 421 +3 нен. таблиці + 4
неп («36. Іст. Філ. Відд. УАН», № 78). У першій частині цієї праці
(cc. 1 210) маємо докладний дослід життя й діяльности Костянтина й
Методія на підставі всіх приступних джерел. У другій (сс. 211 405)
надруковано старанно підібраний різноманітний матеріал: Кирило і
Методій у творах слов янських поетів, текст і переклад Паннонсьших Житій
Кир. і Мет., вибірка текстів св. письма, що зустрічаються в житіях Кир.
і Мет., виправки, бібліографія. Книга вимагає окремої рецензії. Далі
занотуємо дві праці про «роуськи письмены», згадані в Паннонському
Житії Костянтина-Філософа: Н. К. Н и к о л ь с ь к и й, К вопросу о русских
письменах, упоминаемых в Житті Константина-Философа («Изв. по русе,
яз. и слов.», т. І кн. 1, cc. 1 37) та П. Лавр о в, Евангелие и псалтырь
«руськими» (роушкими) письмены писанные в Жнтии
Константина-Философа (ibid., сс. 38 48). Обидві ці розвідки дістали прихильну оцінку
(Д. Абрамовича) на сторінках «України» (кн. 6, сс. 147 14S).

Темою досліду близько стоїть до названих розвіда І. І. О г і є н к а,
Оповідання ченця Хороброго про письмена слов янські («Зап. Іст.-Ф.
Відд. ВУАН», кн. XVI, сс. 26 47) та Слов янське письмо перед
Костянтином («Юв. 36. на пош. акад. М. С. Грушевського», т. II, сс. 156
165). Це розділи з II т. більшої праці того ж ученого «Історія церк.-олов.
мови» (Варш.).

Під тим же зглядом, що і ці розвідки, цікава для українського
дослідника також студія М. К. Нікольського, К вопросу о сочиненіях,
приписываемых Кириллу Философу («Изв. по р. яз.», т. І, кн. 2, сс. 398
457). З іменем Кирила, як автора, відомий тільки один твір «Написание
о правой вѣрѣ». М. К. Никольський поставив собі завдання знайти точки
опори для розв язання питання, які ще твори, з великого відділу анонімів
та псевдонімів, можна виділити, як літературні праці Кирила. Дослідник
коментує два джерела лист валиканського бібліотекаря Анастасія й
Панонське Житіє, але ці джерела не дають підстав для точного означення,
які саме твори належали Кирилові. Вони цінні тільки вказівками на
літературні типи, до яких належали Кирилові писання. «У першому
Джерелі містяться звістки про спроби його, як красномовного аґіографа,
панегіриста й гімнолога, друге змальовує його головним чином, як
красного полеміста й екзеґета» (с. 404). Таким чином студія М. К.
Нікольського, не розв язуючи питання цілком, дає ґрунтовний вступ до
дальших розшукувань.

Цікаві міркування про джерела «Олова о создании церкви
Печерской» Оімона знаходимо в статті* Н. Оичева, На заре быггия Киево-
Печерской обители («Об. стат. в честь акад. А. И. Ооболевского», сс. 289
294). Головне у цій статті коментар до того місця «Слова», де говориться
про чудесне випадання роси при відшуканні місця для церкви. Для
автора «Олова» за джерело правила леґенда, що її зміст Сичов стара-
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бться рекоястуювати за допомогою різних зіставлень. Сімон писав свій
твір у Суздалі, куди ця леґенда раніш перейшла з христіяноького Сходу.
Праця Силова відноситься власне до російського письменства, але ж
аги занотовуємо її тут, тому що «Слово» поширене було і на Україні.

Виключно перекладному письменству присвячені такі статті: Д. і;
Абрамович у статті, Отрывок из хроники Иоанна Малалы в Злато-
струе XII века («Сб. стат. в честь акад. А. И. Соболевского», сс. 19 24),
встановив, що існувало два різних переклади цієї хроніки.

На жаль не в повному (лише в конспектовному) вигляді з явилася
 студія С. Балухатого, К апокрифическому «Деянию ап. Фоны»
(«Сб. ст. в честь акад. А. И. Соболевского», сс. 57 68). Автор
схарактеризував як грецький ориґінал, так і редакції слов янських перекладів
пам ятки.

Найбільше уваги, як і звичайно, притягало до себе «Слово о полку
Ігоревім». Загальну проблему щодо цієї пам ятки спробував був
порушити Микола Грунеький у статті, Форма та композиція «Слова
о полку Ігоревім («Зап. Іст.-Ф. Відд. ВУАН», XVIII, cc. 1 24), назва
якої ширша за зміст, що обмежується головним чином на критиці праці
Оіверса. В українській науковій літературі праця М. Грунського зустріла
неприхильну оцінку (див. рец. акад. В. М. Перетца, ibid., т. XIX,
сс. 351 352). .

Дрібніших питань «Слова» торкалися різні автори. Текстологічний
коментар до «Сна Святослава» спробував дати Д. Айналов («Изв. по
рус. яз. и слов.», т. І, кн. 2, сс. 477 482). Інші текстологічні пояснення
дали А. І. Лященко («Ювілейний 36. на пошану ак. М. О. Грушев-
ського», II, сс. 187 189) та М. Грунеький (ibid, сс. 190 194) і
В. Ржіга («Наук. 36. за рік 1927, під ред. акад. М. Грушевського»,
сс. 12 із). Кілька зауважень «К палеографическому изученшо «Слова
о полку Игореве»: дав П. Б у л ы ч е в («Обори, ст. в честь А. И.
Соболевского», Лигр., «Сб. О. Р. Я. и Слов. Ак. Н. СССР», т. СІ, № 3, сс. 179 181).

Цікаву спробу реалізувати постать «батька наших поетів» Бояна дав
Ы. ПІ л я к о в («Изв. по р. яз. и слов.», т. І, кн. 2, сс. 483 498). Нові
паралелі «Слово о полку Игоревѣ» и исторические библейские книги» навів
акад. В. М. Перетц («Об. Ообол.», сс. 10 14). Нове пояснення епітету
осмомисл дав Ф. ІІокровський, висловивши думку, що автор
«Слова» мав на увазі вісім головних турбот Ярослава, як правителя
(Ярослав «осмомьісл», ibid., СС. 199 202).

Замітки про літературний стиль літопису можна знайти у статті
акад. В. М. Перетца, До питання про літературні джерела давнього
українського літопису («Ювілений Збірник на пош. акад. М. С.
Грушевського», сс. 213 219). У багатьох прикладах із давнього Іпатського
списку літопису ми бачимо стилістичні формули рівнобіжні до
історичних книг Старого Закону, хроніки Амартола. Аналогічні випадки можна
спостерігати в Гал.-Вол. й Нікон. літоп. Подібні спостереження мають
значіння і для історика, бо ставлять під сумнів історичну віригідність
багатьох повідомлень літопису: замість реальних подій зчаста ми бачимо
лише готові стилістичні формули, що їх запозичив літописець зі свого
літературного джерела.

Комісія давнього письменства ВУАН видала кілька редакцій
анонімного новідання про Бориса та Гліба з ґрунтовним вступом-розвідкою
Сергія Бугославського (С. Бугославський, Україно-руські
пам ятки XI XVIII в©, про князів Бориса та Гліба, у Київі, 1928,
cc. XXXIII + 1 нен. + 206 + 1  II). Оцінку цього видання ми подаємо
на стор. Slayische Rundschau**. Розвідка, дає уваги до джерел повідання
XI ст. і стежить за судьбою пам ятки аж. до XVIII ст. Історію тексту
повідання в цих хронологічних межах ілюструє і наукове видання різних
редакцій.
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У незакінченій студії Г. Нікольської, «Слово» митроп. Киевского
Илариона в позднейшей литературной традиции». ( Slavia ,roen. VII,seś З
cc. 549 563), коротко схарактеризовано композицію «Слова о законе и
благодати», при чому автор найбільше значіння надає першій старішій
редакції його, представленій списком XVI віку і констатує низку
текстуальних запозичень з неї у пізнішій літературі (з XIII до XVII віку),
а. рівню ж указує наслідування їй щодо поодиноких прийомів творчости.

Для історії українського письменства XVI XVIII вв. найперше
цікава кн. акад. В. М. Перетца, Исследования и материалы по истории
старинной украинской литературы XVI XVIII веков, Лнгр., 192S.
cc. 234. («Сб. но русск. яз. и слов.», т. І, вип. 1). Це вже другий том праці
дослідника. Містить він такі розділи: «К изучению «Четьи», 1489 года
(cc. 1 107), «Просветитель» Иосифа Санина в украинском переводе
начала XVII в. (cc. 108 168), «Освобожденный Перу салим» Т. Тассо в
украинском переводе конца XVII нач. XVIII вв. (cc. 16S 234).
Особливий інтерес має аналіза перекладу «Освобожденною ^Іерусалима», що є
цілком новим фактом у історії української літератури.

І в. Ф е т і с о в у ст. «Петро Скарга та Тарас Земка» подав стислі, але
дуже змістовні уваги про відношення «Київської Тріоді» Т. Земки до
твору Скарги Roczne dzieje kościelne" («Науков. Збірн. Денінгр. Т-ва
дослідників укр. історії, письменства та мови», І, ос. 46 50).

Про острозькюго письменника Даміяна Наливайка маємо статтю
К. Копержинського, Лешции словенскіе Златоустого отъ бесѣдъ
еѵангельскых отъ иерея Наливайка вьвбраніе» («Об. Соболевокого»,
сс. 381 385).

С. М а с л о в, К истории нзданий Киевского «Синопсиса» («Сб. Собо-
левского», сс. 341 348), дослідив третє видання цієї пам ятки з р. 1680-го.
Вивчення різних примірників видання 1690-го р. виявляє наявність не
двох, як думали раніш, а трьох різних видів цього видання. Отож С. Мас-
лов поставив своїм завданням дослідити, в чому власне полягають
різниці між цими трьома видами видання.

Симеонові Полоцькому присвячена замітка 0. І.
Біленького, Из начальних лет литературной деятельности Симеона
Полоцкою («Сб. ст. в честь А. И. Соболевскою», сс. 264 207) й С. Щег
лове ї, Декламація Симеона Полоцкою (ibid., cc. 5 9). Перша цікава дли
означення обсягу літературної творчости С. Полоцького, друга являє
собою маленький дослід одної з його декламацій.

0. Н а з а р е в с ь к и й у ст., До студій над давньою українською
повістю, ще раз переглянув питання про обсяг українського повістярського
матеріалу й дав список повістей («Зап. Іст.-Філ, Відд. ВУАН», кн. XVIII,
сс. 25 34).

Ґрунтовну студію, До історії пародії на Україні в ХѴ1І1 віці («Служба
пиворѣзамъ» 1740 року), дала В. П. Адріянова-Перетц. Автор
схарактеризував жанр серіозної пародії взагалі й далі дослідив «Службу
ішворѣзам» (джерела й форма) (ibid., сс. 35 50).

1. Ф е т і с о в надрукував початок своєї великої розвідки «Збірник
легенд Агапія Критянина» A;xa?-a)Xa>v в українському та москов¬
ському письменствах та народній словесності («Зап. Іст.-Філ. Відд. ВУАН»,
кн. XIX, cc. 1 41). Автор дослідив джерела збірника і переклади у
списках XVII XVIII вв. Ст. Гаєвський у ст. «Повість
«Александрія» в українській літературі. До питання про «Александрію»
сербської редакції» («Науковий Збірн. Іст. Секц. ВУАН» за р. 1928, сс. 32
60, і окремо, 31 сс.), зробив ґрунтовний дослід українських списків
(XVI XVIII вв.) пам ятки і в той спосіб продовжив студію акад. істрина.

Для історії старовинної української драми багато дає т. V «Драми
Української» («36. Іст.-Філ. Відд. УАН, № 7, 294 сс.). Книжка містить
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розділи: про драму про Олексія чоловіка Божого (сс. 4 46), про
«Комедію на Успеніе Богородицы» Д. М. Тупталенка (сс. 47 84) і про Decla-
matio de S. Catharinae genio  I. Левицького, Й. Дашкевича, Ів. Нови-
цького та інш. (ос. 84 121) і тексти (сс. 125 292). Супроти раніш
надрукованого аналітична частина праці В. Резанова містить деякі
нові спостереження.

Сковороді присвячено статтю П. Пелеха, Про діялог Сковороди
«Неграмотний Марко» («ІОв. 36. на пош. ак. М. С. Грушевського», II.
сс. 449 454). Автор доводить, що «Разговоръ дружескій о душевномъ
мирѣ» и «Неграмотный Марко» е один і той самий твір.

У галузі методології літературознавства (автори мають
на увазі нове письменство), ж і за попередніх років, особливих
досягнень ми не маємо. Одмітимо хіба книжечку: П. Петренко, Марксів-
оька метода в літературознавстві, [X], «Книгосп., сс. 132 + 2 нен. Автор
виступає проти вульгаризації марксизму у тих, хто спрощено
застосовує до літератури економічний принцип і проти механічного
розкладання письменників по класових «поличках». Він визнає специфічність
предмету літературознавства, не нехтує, як інші, індивідуальністю
письменника й взагалі висловлює чимало дуже тверезих думок. Одначе
почувається, що він тільки підсумовує чужі думки й замість власної
проробім тем обмежується тільки на посиланні на авторитети, проводячи,
правда, цілком прийнятну загальну лінію. Не вносячи в літературу чого-
небудь нового, книжечка П. Петренка корисна як популярно-наукова.
Які деякі інші сучасні автори, він розбирає тільки найосновніші
принципи, обминаючи подробиці техніки фахового дослідження, його
прийоми. У деяких пунктах критика відзначила відхилення Петренка від
марксизму (рец.: Л. Підгайного, «Гарт», № 8 9, сс. 126 129; В.
Державина, «Ч. III», № 11, сс. 285 288; 1.1., «Плуг», № 12, сс. 67 69).

У брошурі В. Коряка, Українська література. (Питання марксів-
ського літературознавства), [X.], 72 сс., у значній мірі повторюються
ті ж самі тези, які цей автор висловив у попередніх статтях на
методологічні теми з мистецтва й літератури. Брошура корисна як підручник.

Спробу популяризувати досягнення зах.-евр. науки (Бріґарта,
Джозефа, Фредеріка) у справі дослідження новели дав Г. Майфет,
Природа новели, Полт. ДВУ, 1928 (сс. 9 73) (рец. І. Ямпольського, «Ч. ІП.»,
% 9 10, сс. 273 4; Б. Якубського, «Ж. Р.», кн. IX, сс. 186 188; В.
Державина, «Критика», № 6, сс. 130 135).

Методологічним питанням присвячено ще кн.: Майк Йога не єн,
Як будується оповідання. Аналіза прозових зразків, [X], «Книгосп.»,
сс. 144 + 1 нен. (рец. М. Степняка, «Ч. ПІ.», № 4, сс. 223 4; В.
Державина, «Критика», N° 4, сс. 155 158; Д. Бузька, «Ж. Р.», кн. IX, сс. 188
191). Більше практичну мету має перша частина цієї книги М. Йоган-
сена «Як зробитися новелістом» (сс. 5 47), в якій він виявляє себе
прихильником фабульної прози. Цікавіша друга її частина, де маємо
приклади аналізи будови оповідань. Автор конче хоче звернути на себе
увагу і цим мабуть пояснюється удаваний ексцентризм, любування в
несподіваних, на футуристичний кшталт, перехиляннях думки, як ось.
що мистецтво є шкідлива річ і т. і.

Ол. Полторацький у ст. «Соціологія засобу «поновлення»
(остранешія)» («Критика», № 7, сс. 102 115) докладно характеризує деіі
літературний засіб і зауважує, що соціолог літератури повинен точно
вияснити його соціологічний еквівалент у кожнім даному випадку.
Ґрунтовні заперечення проти тез О. Полторацького подано в статті В.
Державина, Про літературні засоби взагалі та про так зване «учуднення»
(ibid., N° 8, сс. 102 118), але й сам він не прийшов до будь-яких сталих
висновків.
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Новому українському письменству минулого року
присвячено чимало розвідок, хоч взагалі критика, як звичайно, переважав
над науковою інтерпретацією письменників. Найбільше
літературознавчих видань дає Київ («Записки' Іст.-Філ. Відд.», «За сто літ», «Україна»,
«Література», зб. перший, за ред. аокад. О. бфремова, М. Зерова, П. Фи-
липовичах), але поряд із цим виникли нові наукові журнали на
провінції. Крім «Записок» різних ІНО, почали виходити «Записки Одеського
Наук, при УАН Т-ва. Секція Іст.-Філ. (Ma 1).

Найперше зазначимо видання: В. Коряк, Українська література,
[X.], ДВУ, ос. 220 + 4 неп Книжка має три частини: перша (Питання
марксівського літературознавства) точно припадає з брошурою такої ж
назви. Друга складається з трьох розділів. У першому (Література перед-
буржуазна) переказано те ж саме, що міститься в т. І «Нарису» В.
Коряка. Другий розділ! трактує про літературу буржуазну. Виклад про
поодиноких письменників (від Куліша до Винниченка) є власне каталог,
що не дає уявліееня про динаміку літературного процесу. Такий самий
вигляд має і розділ третій: Емігрантська та зах.-укр. література. Частина
третя (Радянська література) цікава тільки як інформація. Писана
вона в напрямі не науковому, а суто-критичному. В. Коряк у значній
мірі повторює тут ті свої оцінки, ті він- давав українським
письменникам у попередніх статтях. (Неприхильні рецензії І. Лакизи, «Ж. Р.»,
1929, ке. 2, сс. 139 145 і Ол. Полторацького, «Нова Генерація», № 11,
сс. 322 326; див. ще рец. в газ. «Комуніст», № 230, с. 5)* 2).

Синтетичного змісту є праця проф. В. Сиповського, Україна в
російському письменстві, частина І (і£01 1850), у Київі, Укр. Ак. Н., Зб.
Іст.-Філ. Відд., № 58), сс. 460. Це.наслідок величезної роботи. Праця є
не тільки бібліографічним покажчиком, бо автор раз-у-раз подає
історично-літературні довідки, цитати й зміст різних творів. Безперечно і
в тому вигляді, як -юна є, праця корисна для дослідників, але критика
прийняла її не досить прихильно. Автор, поважний російський учений,
зовсім новий чоловік у галузі нової української літератури й це дуже
відбилося на змісті його праці. (Докладніші обговорення: акад. О. вфре-
мова, «Література», сс. 254 288; І. Айзенштока «Критика», № 8,
сс. 147 151; дуже різка оцінка І. Рибакова, «Гарт», 1929, № 3, сс. 136
140).

Котляревському присвячено небагато -праць. Вийшло в світ
нове видання творів письменника: Іван Котляревський, Твори. За ред., з
переднім словом та примітками акад. О. вфремова, [KJ, ДВУ. Крім
того маємо окреме видання «Енеїди» (І. Котляревський, Енеїда. Редакція і
стаття І. Айзенштока, [К], «Кнгиосп.», (1928), cc. VII ХБѴ + 25 + 1
пен. Докладну наукову оцінку цього видання дав П. Филипович («.Ж. Р.»,
кн. VII, сс. 184 187). Рецензент зазначив, що інтерес його полягає тільки
у вступній статті І. Айзенштока (Котляревський як поет), бо текст
твору видано не науково, без усяких уваг до нього. Автор не ставив собі
завданням дати повну характеристику Котляревського, як автора
«Енеїди», а дав лише «фрагментарні» як висловлюється П. Филипович,
спостереження про Котляревського як поета. Щодо джерел «Енеїди» він
висловлюється- проти відомої теорії М. Маркрвського. Історична роля
Котляревського, за І. Айзеншто-ком, полягає в тому, що «він поновив притерті,
спрацьовані штампи, взявшись переповісти їх народньою мовою,
поєднавши дві стихії, дві традиції, стару, українську, і нову, російську»
(с. XXXVI). Навіть коли й так, то все ж таки зарізко звучить твердження

*) Рец. П. бфремова, Зоря*, № 9, сс. 28 29, наша рец. Україна", кн. VI.
2) Вийшло друком^ третє вид. Української літератури* Ол. Дорошкевича й

Друге вид. Української літератури* А. ПІамрая. Різку оцінку кн, А. Шамрая дав
Дм. Голубенко в Новій Генерації*, № 10, сс. 288 249.
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автора, що зовсім не має істотною значіння», що саме «запозичив»
Котляревський у Осипова, що у Вергілія, Скаррона, Блюмавера і т. і. Гадаємо,
ню доказові висновки такого змісту можуть багато дати для з ясування
ґенези «Енеїди», коли дослідник хотів би ставити проблему конкретно.
Цінність вступної статті І. Айзенштока полягає в нових спостереженнях
над римою, порівняннями. Не маючи змоги спинятися на всьому мате-
ріялі статті й оцінювати висновки її (правдиві і помилкові), відсилаємо
читачів до назв. рец. П. Филиповича.

Важливіша, ніж названа, стаття І. Айзенштока у вид. «Українські
Пропілеї, т. І. Котляревщина. Редакція, вступні статті й примітки
1. Айзенштока, [X.], ДВУ, cc. 456 + 2 нен. Мало нового вносять «Вступні
нотатки» (сс. 9 34) І. Айзенштока, але з них видно, що автор має на меті
досліджувати котляревщину, як масову літературу й на перший плян
висувати загальні типові риси, що властиві всім письменникам даної
епохи. Не новий і другий розділ: І. Котляревський і українська
література» (сс. 35 45). Це передрук статті І. Айзенштока з р. 1927 («Зап.
Н. Д. Кат. Укр. Культ.» у Харкові, № 6). У третьому розділі «Читачі
Котляревського» (сс. 46 59) автор доводить, що читачівська маса
«Енеїди» складалася з поміщиків, дрібної шляхти й попівства. Ці групи
сприймали «Енеїду» як веселий жарт і напочатку не відчували «глибокого
змісту тлумачення деяких місць поеми». У розділі «Традиція оди до князя
Куракина» (четвертому, сс. 60 78), автор висловлює думку, що
Котляревський «власне зробив спробу поєднати традиційну українську
різдвяну або новорічну віршу з російською одою часів розквіту клясицизму
(с. 63) й далі переказує зміст (з цитатами) російських од доби 1812 року,
але цим і обмежується, не досліджуючи їх. Зв язок оди Котляревського
з російськими патріотичними одами безперечний, але дальший
дослідник мусить конкретно поставити питання .Самого переказу од замало.
Не доведеним є і зв язок оди з новорічною або різдвяною віршею. Зате
ґрунтовну аналізу й доказові міркування про зв язок з російською
традицією й Котляревським висловив І. Айзеншток про українські оди 1802-го
року та інші. П ятий розділ «Наслідувачі «Енеїди» Котляревського»
(сс. 79 112) занадто розтягнений загальними міркуваннями про типи
читачів. Потім. І. Айзеншток ділить твори, що складають «котлярев-
іщту», на прості наслідування і такі, що Котляревського використали
тільки як матері ял. У УІ-му розділі (Художнє використання «Енеїди»
Котляревського, сс. 193) дано кілька побіжних зауважень про вплив К-ого.
Наприкінці подано підсумки (сс. 113 121). Основну частину видання
складають тексти українських од наполеонівських часів, далі передрук
поеми «Варшава», «Вояжа по Малой Рос.» Беклешова, «Горпиниди»
Білецького-Носенка, «Вечерниць» Кореницького, «Вовкулаки» Олександ-
рова, «Харка.» Я. Мішковського (Кухаренка) (сс. 123 156). На жаль,
ніяких приміток до текстів у цьому томі «Пропілеїв» немає.

Дещо спільне з статтею І. Айзенштока має замітка М. Возняка,
До початків нового українського письменства («Наук. 36. за рік 1928, під
ред. акад. М. Грушевського», сс. 100-4.07), де надруковано «Піснь
Українців козаків», написану, на думку М. Возняка, до 4 квітня 1794 року і
«Козацькі вірші з часів походу Наполеона на Москву в 1812 г. Ось цю
віршу М. Возняк необережно приписав І. Котляревському, але ж у
додатку до статті (див. вклада, листок) зрікся цієї думки й став на
правдивий шлях, визнавши, що різні українські оди наполеонівських часів
відбили на собі вплив «Енеїди». Занотуємо, нарешті, текстологічну студію
Михайла Марковського, Енеїда Рачинського («За сто літ»,
кн. III, сс. 5 10). Досліджено рукопис Всенар. Б-ки України студента
Московського Університету Рачинського (дата написання після 1842 р.)*

Велику увагу звертають тепер наші літературознавці на відому думку
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М. Марковського про джерела «Внеїди». Ми вже зазначили, що
ділу систему М. Марковського відкидає І. Айзеншток. Проти міркувань
його скерована рец.-стаття М. Марковського у «Зап. Іст.-Філ. Відд.»,
кн. XIX, сс. 316 328). Цілком слушно автор указує, що головні його
твердження засновуються не на лектурі Котляревського й його знанні
мов, а на критиці текстів. Паралельні цитати, на думну М. Марковського,
доводять, що Котляревський читав і Блзомавера, і Скаррона, і Коханов-
.ського (сс. 319). в у Котляревського, напр., такі сцени, які є тільки
у Блюмавера й Котляревського, й це правитъ М. Марковському за
серйозний арґумент доказу свого погляду. Відстоює М. Марковський і ту думку,
що Осипов скористувався «Енеїдою» Котляревського. Цей висновок
найбільше спірний у М. Марковського, бо, коли вплив Вергілія,
Блюмавера й інших на І-йотляревського (принаймні з огляду на хронологію)
можливий, то в даному разі потрібна сугуба обережність. Зрештою
доводиться визнати, що досі твердження М. Марковського про обопільний
вплив Котляревського й Осипова не знайшло собі ще прихильників серед
літературознавців. П. Филипович (Нові праці про І. Котляревського,
«Ж. Р.», т. XII, сс. 168 178) рішуче заперечує теорію М. Марковського,
нагадуючи, що найдавніший список «Енеїди» зветься! «Перецыганенная
Енеида с русскою языка на Малороссійский» *), нагадуючи далі
свідчення відомою листа Гнідича й інші факти та з недовір ям ставлячись
до текстологічних зіставлень М. Марковського. Низку заперечень виставив
проти М. Марковського також М. Зеров («Література», сс. 249 254).
Між іншим М. Зеров посилається на вид. III ч. «Енеїди» Остова
з р. 1791-го, а це дуже важливо. Не будемо входити в подробиці цього
складною питання. Тільки новий перегляд його зможе остаточно
з ясувати джерела «Енеїди». Це можливо буде тільки тоді, коли вийдуть друком
усі потрібні тексти. Якраз зараз таке видання готується в Харкові й
коли воно вийде друком, можна буде з певністю сказати, що в системі
М. Марковського мояша прийняти, що слід відктути. Основна думка
М. Марковського про вплив Осипова на Котляревського навряд чи
знайде потвердження. У цілому ж за М. Марковським залишається велика
заслуга, що він наново порушив важливу проблему й примусив наших
літературознавців зосередити свою увагу на питаннях, які вже досить
довго були поза їхньою увагою. Текстологічна аналіза М. Марковського
править зараз за вихідну точку всіх дослідів над «Енеїдою». Праця його
безперечно займе видатне місце в літературній історіографії, навіть не
зважаючи на надто різкі й дискусійні свої позиції.

Для дослідника творчости Квітки Основ яненка має
значіння видання йою «Вибраних творів». Ред. і вступ, ст. А. Шамрая,
«Книгосп.», т. І, сс. ХІІ+226+ХѴІ, т. II, ос. 200+ХХ. До виданих томів
додано примітки текстологічною й іншою змісту. Взагалі, як це зазначив
рецензент В. Тарновський («Ж. Р.», кн. VIII, сс. 160 161), видання
позначається пильною увагою до тексту. Вступна стаття популярно-
наукова. У відміну од інших критиків, автор торкається також російських
творів Квітки. Науковий інтерес мають деякі стилістичні помічення над
прозою Квітки й порівняння йою розповідної манери до такої ж у Марка
Вовчка, Куліша, С^идницького. Але взагалі стилістична аналіза дуже
побіжна. Названий рецензент одмітив ще калька дрібних недоглядів і
помилок у А. Шамрая. Докладніш спинився на цій статті І. Айзеншток
(«Критика», № 6, сс. 143 145). Він уважає за невияснений у А. Шамрая
перехід Квітки до творчости укр. мовою й цілком відкидає мало не все,
що говориться в статті про літературну традицію. І. Айзеншток
У ст., До соціології повістей Квітчиних. (На 150 роковини народження

*) М. Марковський уважає цю иршшску за пізнішу зроблена вона Росіянином.
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письменника) («Ч. ПІ.», № 12, сс. 133 149), заперечує тенденцію
критиків та істориків літератури (з 60-х років допетер) вбачати в Квітці пись-
менника-народоліобця. Крім відомого всім патріотизму і т. і. І. Айзен-
шток старається довести обмеженість у Квітки знання селянського
побуту: він давав лише апологію заможности. Корисну статтю про
«майстерність» «Конотопської відьми» дав. Ол. Фінкель («Плуг», № п,
сс. 50 62): жанр твору визначено, тс. казку-гротеск, крім того, є кілька
спостережень формального змісту. Головний інтерес статті М. З ер о в а,
Квітка і пізніша українська проза («Ж. Р.», кн. XII, сс. 105 113), полягає
в тезах про використання прийомів Квітчиної розповіді пізнішими
письменниками. У 60-х рр. починається відштовхування від Квітки, як від
чогось пережитого.

Про Я. Кухаренка маємо статтю В. Д-ського, Я. П.
Кухаренко, як літературний діяч («Ч. ПІ.», № 5 6, сс. 106 108). Огаттямістить
біографію Я. Кухаренка й цікава, як спроба точніше означити обсяг твор-
чости письменника. Багато уваги присвячує автор тому, щоб довести
авторство Я. К. щодо поеми «Харько», яку надрукував І. Стешенко в «Зап.
Укр. Наук. Т-ва у Київі», т. XI, 1913). Характеристика поодиноких
творів у автора статті дуже побіжна й мало дає для історика літератури.

В. Дани лов у ст. «Украинские разсказы Купрыенка 1840-го г.»
(«Ювіл. 36. на пош. акад М. О. Грушевського, II, со. 64 71) дав аналізу
етнографічних оповідань цього забутого письменника, проминутого навіть
бібліографами: «Малороссійскіе повѣсти и разсказы» Хомы Купрыенка,
студента чернігівської семінарії, написані були під впливом Гоголя.

Шевченкознавство по річній, довгій, як на наші часи,
перерві збагатилося р. 1928-го на шевченківський збірник, виданий
Інститутом Тараса Ш-ка у Харкові: Шевченко, Річник перший (Інст. Т. Ш-ка),
[К.], ДВУ, сс. 2 нен.+287+4 нен. Як і збірники попередніх років, цей
містить у собі статті переважно київських учених. Цікавій темі
присвячено статтю В. Державина, Лірика й гумор у Шевченковому
«Журналі» (сс. 35 08). Докладну оцінку цієї статті дав Ѳ. В. Багрій («Ч. III.»,
№ 9, сс. 137 8), який указав в ній методологічні огріхи, між іншим і те,
що автор оперував не всіма ліричними відступами у «Журналі», а лише
прикладами й ставить під сумнів, чи справді Ш-ко так відокремлював
ліричну течію від загальної «маси» прагматичного оповідання, як це
здається дослідникові. Треба проте визнати, що стаття В. Державша, при
всій її неповності й хибах, дещо з ясовує в системі ліричних відступів
Т. Шевченка. Між іншим автор постарався проаналізувати приклади
синтаксичної конструкції і поділив абзаци на окремі члени. У читача
одначе не залишається вражіння, що такий розподіл переведено
правильно, бо все зрештою залежить від інтонації читання: Шевченкові
абзаци можна читати так, як їх читає В. Державші, але можна читати
і з іншими павзами та наголосами. Наколи так, то цей пункт слід було
уґрунтувати глибше, щоб уникнути суб єктивізму. Уступ статті про
Шевченків гумор вимагав би поширення. Почувається деяка відірваність
автора від сучасних дослідів про дотеп, сміх, гумор. Стаття Б. Якуб-
с ь к о г о, До соціології Шевченкових епітетів (сс. 71 78), дає кілька
статистичних обрахунків, безперечно корисних. У рецензента статті (0. Баг-
рія, ibid.) виникли сумніви щодо уґрунтованости соціологічної аналізи
розібраних епітетів, аналізи, до якої зобов язує назва статті
(Соціологія Ш-вих епітетів). До певної міри продовженням попередньої прані
(НІ-ко в ооціялістичному оточенні) є стаття О. Д о р о ш к е в и ч а, До
питання про вплив Герцеиа на Шевченка (ib., сс. 115 135). Найбільшу
ймовірність мають ті паралелі між Герценовими творами й Шевченковими
поезіями, та автор зосередив у розд. IV V статті і сам уважає за
певніші (про «Юродивого», «Я не здужаю нівроку» і т. і.). Хоч у багатьох ви-



Українське літературознавство, історія театру й критика 107

цадках подібності не остільки значні, щоб їх конче можна було
приписувати впливові Герцена, але проте добір їх має великий інтерес, тому що все ж
таки дає змогу ближче зрозуміти ґрунт, на якому розвивалася
творчість Ш-ка. Про вплив на ПІ-ка «Історій Руссовъ» говориться в статті
Людмили Копі о в ої, Шевченко та «Исторія Руссовъ» (ibid., 157
174). У інших статтях подано невідомі рядки Ш-ка (акад. О. вфремов),
про перекази за Ш-ка (акад. Д. Б а г а л і й), біографічний матеріял, тощо;
уміщено статтю П. Фидиповича, Перший переказ з Шевченка
російською мовою (сс. 201 212), І. Айзенштока, Організація
шевченкознавства (ос. 213 232). У цілому збірник багато вносить у
шевченкознавство. Як було вже одмічено в критиці, розташування статтейного
матеріалу в ньому доволі випадкове.

Велику розвідку, Гайдамаки Тараса Шевченка. Джерела. Стиль.
Композиція, [К.], ДВУ, сс. 338, дав. О. Навроцький. Це одна з
найвизначніших праць Київської Філії Інституту ім. Т. Шевченка. Студія
багата змістом, у ній трактується і про історичну й про літературну сторону
«Гайдамаків». Окремо літературної сторони «Гайдамаків» автор торкався
вже в статті «Деякі композиційні особливості «Гайдамаків» (у назв. зб.
«Шевченко», І, сс. 79 92). Тепер праця його видана в цілому. Вимагає
вона окремої рецензії1). Д. Шелудько у статті «Впливи Шевченка
на Любена Каравелова» («Зап. І.-Ф. Відд. ВУАН», кн. XVIII, сс. 129 148)
проаналізував переклади Каравелова з Шевченка мовою болгарською й
його оригінальні вірші, на яких позначається Шевченків вплив.
Гр. Майфет у ст. «Тарас Шевченко в французькій інтерпретації»
(«Ж. Р.», кн. III, ос. 169 173) подав характеристику французьких
перекладів з Т. Шевченка у журн. Revue des deux mondes  за p. 1878)
т. XV). Занотуєш ще видання: Тарас Шевченко. Повна збірка творів.
Повісти, Вст. ст. Ф. Якубовського. Малюнки Т. Шевченка, К., «Сяйво»,
во», (1928), сс. 654 (рец. І. Оришкевича, «Ж. Р.», кн. VI, сс. 188 190).

Кирило-Методіївському Товариству й питанню про зв язок з ним
Шевченка присвячено кілька ютатгей. Все це праці, що стосуються
більше до історії громадських рухів. Занотуємо наук.-популярну брошуру
3. Гуревича, «Молода Україна». До восьмидесятих роковин Кирило-
Методіївського Б-ва, [X.], ДВУ, 1928. На цій праці ми досить докладно
спинилися в Україні, 1929, бер. квіт, (інші рец.: В. Десняка, «Критика»,
№ 2, сс. 126 130; 0. вфремова, Slayia", VII, s. З, сс.648 658).

Для дослідника творчости П. Куліша має інтерес
науково-популярна, але інтересно написана стаття В. Петрова, Вальтер-Ск.отівська
повість з української минувшини (П. Куліш, Михайло Чарнишенко.
Повість. Вст. ст. В. Петрова, «Сяйво», сс. 287, стаття cc. 1 35). Тут є
цікаві помічення над прийомами творчости Куліша., уваги про зв язок
його творів з Вальтер-Скоттом, порівняння «Чарнишенка» з «Чорною
Радою», характеристики постатей, спроба соціологічної інтерпретації Ку-
лішевого твору. Критичні зауваження до видання і вст. статті подав
їв. Сфиіикевич («Ж. Р.», кн. V, сс .186 187). Занотуємо й видання:
П. Куліш, Чорна Рада. Хроніка 1663 року. Стаття, редакція й приміток
0. Гермайзе, вид. третє, [К], «Книгосп.») (рец. В. Йоновича,
«Критика», № 12, сс. 127 129). Вступ, ст. виключно історичного змісту. Розвідку
про «Чорну Раду», як роман соціальний подав В. П. Петров
(«Література», Зб. І, сс. 29 37). На стор. «України» (кн. 6, сс. 176) ми вже
спинялися на цій статті й супроти основної думки її зауважили, що у
Куліша навряд чи можна вбачати історичну концепцію близьку до
нашої сучасної. Повісті Куліша «Яков Яковлевич», «Ульяна Терентьевна»

*х) Декілька критичних зауважень дав уже П. Филипович, Ж. Р , 1929, кп III,
«с. 178 183.
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та «Феклуша» спробувала дослідити Л. Юровська в ст.
«Автобіографічні повісті Куліша», «Ч. ПІ», № 12, сс. 150 166. Дослідниця
простежила, оскільки зміст повістей відповідає, принциповим художнім
позиціям Куліша. Завдання, як на початок (це перший дебют дослідниці
в літературознавстві), виконано досить добре, але почувається брак у
авторки дослідницької техніки. У читача не складається уявлення, що
вимоги Куліша зформульовано точно немає попередньої аналізи
критичних статтей Куліша. Міркування висловлено побіжно. Цікаве питання
порушив І в. Т е л і г а у статті «Пушкинська тематика у Куліша», «Ч. ПІ.»,
№ 8, сс. 97 ПО. І. Ямпольський (Невідома повість П. О. Куліша,
«Ч. НІ.», № 5 б, сс. 99 106) подав відомості про рукоп. Пушк. Дому:
«Повѣсть о старыхъ временахъ и обычаяхъ малороссійскихъ» Куліша).

З художніх творів Костомарова видано його «Чернігівку» (М.
Костомаров, Чернігівка. Бувальщина з другої половини XVII в. Перекл.
Б. Грінченка. Ред. і вступ, ст. О. Гермайзе, «Книгосп.». Вст. стаття
(історичний коментар) до цього видання викликала прихильну оцінку
II. Кияниці («Ж. Р.», кн. XI, сс. 194 197) й критичну рец. В. Йоновича
(«Критика», № 11, сс. 127 129).

Маркові-Вовчкові присвячено том ІУ видання: Твори Марка
Вовчка. За ред. і з критично-біографічною розвідкою Ол. Дорошке-
вича, [К.], ДВУ. Першу частину цього тому (240 сс.) займає най-
докладніша з досі надрукованих біографічна розвідка про Марка Вовчка
(дослід літературної творчости має бути в дальшому томі).
Друга листування, примітки, бібліографія, показчик імен (сс. 241 692). Надруковано
не тільки відомі вже листи, але й нові, що їх знайшов Ó. Дорошкевич.
Праця 0. Дорошкевича є наслідок великої попередньої роботи, пильних
розшукувань, і це позначається на кожній сторінці. Автор провадить
виклад з надзвичайною документальністю й тим дає змогу читачеві
перевіряли його висновки, не докладаючись на власні домисли біографа.
Не можна сказати, щоб нова біографія була виключно
літературно-громадською біографією М. Вовчка.. Автор багато уваги присвячує
особистому життю письменниці й удається у такі подробиці, що ризикує
навіть викликати нарікання, що інколи подає матеріял не дуже потрібний
для дослідника творчости й громадської діяльности М. В. Але справа
не в тому. Виникає думка, що О. Дорошкевич, даючи оцінку життя пись-
менницС занадто ідеалізував її, нібито поставив собі завданням
реабілітувати її. Так наприклад неґативні оцінки Марка. Вовчка, подані Ку-
лішем, він пояснює тільки особистою його невдачею й помстою, тим
часом як у цих характеристиках є чимало правдивого; спрощено і зрештою
не на користь Опанаюа Марковича трактує 0. Дорошкевич його родинну
трагедію, перебільшує радикалізм поглядів письменниці, пояснюючи,
надр., перебування закордоном бажанням обізнатися з громадськими
інтересами вільних країн.. Бажання «обілити» постать М. Вовчка
позначається на цілій праці. У цілому ж -нова студія безперечно є надзвичайно
цінним вкладом у науку й надовго правитиме за основу всіх дальших
студій про письменицю. Книжка потрібує спеціяльного обговорення.
(Дрібні зауваження до неї подав М. Тарасенко, «Ж. Р.», 1929, кн. VI.
сс. 139 143). Нові закордонні матеріали про М. Вовчка з явилися в
«Ювіл. зб. на пош. ак. М. С. Грушевського, II, сс. 334 341: Andre Ма-
zon, Marko Vovtchok en Italie cTapres les lettres a Ivan Tourguenev.

Ганні Барвінок присвячено статтю у вид.: 0. В. Сікирин*
ський, Ганна Барвінок (Кулішева) в її листах, 1902 1911 р., Од. Наук,
при У АН. Т-во, Секц. І.-Ф., № 3, Од. У цьому виданні деяке значіння
має тільки публікація листів (рец. К. Копержинського, «Україна», кн. 4>
сс. 142 145; Ѳ. Кирилюка, «Критика», № 7, сс. 143 145).

Вийшло друком три томи (І, II, V) видання творів Панаса Мир'
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його: Панас Мирний (Рудченко). Повісті й оповідання, [X.] ДВУ.
Видання це цікаве тільки як популярне. Вступна стаття теж
популярного змісту (рец. в. Кирилюка, «Критика», № 11, ос. 123 126). Панасові
Мирному присвячено велику книжку акад. С. вфремова: Панас
Мирний. Критично-біографічний нарис, [К], «Слово», сс. 351+3 нен. З
методологічного боку книжка цілком подібна до інших монографій С.
вфремова. Характеристика таворчости робиться на підставі аналізи змісту.
Науковий інтерес має перший повний підсумок біографічних даних про
Мирного, розділ «Недрукований Мирний» і додатки (формулярний
список тощо) (докладна рец. В. Бойка у «Критиці», 1929, N° 2, сЬ. 120 125).
Той самий автор схарактеризував недруковану спадщину Мирного ще
й у статті, 3 рукописної спадщини П. Мирного («Література», зб.
перший, сс. 38 53). Вивчення недрукованого Мирного в цілком іншому
вигляді змальовує нам постать цього письменника й зміст його творчо-
сти: він писав не так повільно й мало, як гадали раніш. Для з ясування
відносин Мирного до В. Горлеяка має інтерес кн. в. Р у д и н с ь к о ї,
Листи Василя Горленка до Панаса Мирного, 1883 1905 (Зб. Іст.-Філ.
ВіДЦ. ВУАЇЇ», № 60), у Київі, cc. IV + 108, (рец. в. Кирилюка, «Критика»,

9, ос. 134 -136; Л. Кошової, «Ж. Р.», кн. XII, сс. 190 191). Публікації
листів передпюсдано вступну статтю, в якій змальовується постать
Горленка та. його відносини до Мирного.

Продовжується видання творів І. Нечуя-Левицького за ред.
і з крит. розвідкою Ю. Меженка, [ДВУ], т. VI, VII.

Вийшло друком два томи вид. О. От о ро ж е н к а, Твори. Українські
оповідання. Вст. ст. і ред. А. ПІамрая, сс. 396, [X.], ДВУ, т. II, III.
Докладну оцінку цього цінного, наближеного до наукового, видання зробив
в. Кирилюк («Критика», № 10, ос. 131 134. Див. ще рец. А. Ярмоленка
«Плуг», № 11, сс. 73 75). Зміст вступної статті чимало вносить у
дослідження творчости Огороженка, але викликав і серйозні заперечення.

А. Свидницькому присвячена тільки одна стаття ІО. Філя,
А. Свидницький та його літературні сусіди («Зап. Іст.-Філ. Відд. ВУАН»,
кн. XVI, сс. 189 199), в якій доводиться, що з цими сусідами (Помя-
ловським, Лотоцьким) автор «Люборацьких» зрештою не мав нічого
спільною. Нашу оцінку див. в «Україні», 1929, берез. квіт., с. 159.

З найзначніших статтей про І. Франка біографічного змісту
занотуємо: М. М о тульський, 3 останніх десятиліть життя Франка,
1896 1916, «За сто літ», кн. III, сс. 226 284. У цій статті повторено й
потверджено дані, що і раніш були відомі  про божевілля Франка
тощо, але поза тим є цілком нові цікаві подробиці з життя письменника
за останніх десятиліть. Початок статті М. Степняка про історію
Франкової повісти Boa constrictor" («Ч. ПІ.», N° 11, сс. 134 150)
містить огляд літератури про повість та початок порівняльної аналізи
трьох редакцій її. Л е о н і д Вілець кий у ст. «До історії тексту поеми
Івана Франка «Мойсей» («Юв. Зб. на понк акад. М. С. Грушевеького»,
т. II, сс. 346 360) використав рукопис «Мойсея», що зберігається в Б-ці
Н. Т. ім. ПІ ка у Львові й прийшов до низки цікавих висновків.
Процес творення; поеми йшов не від абстрактної ідеї чи тенденції поета, а
від реальних фактів політично-національного життя в Галичині й
особистого життя поета. У дальшому процесі творчости Франко підіймався
до вищих образів і картин.

Корисну замітку про переклади Франка з Менандра дав проф. М. М.
Семенів ( Slaviaft, R. VII, s. 2, cc. 430 432).

Занотуємо ще видання: Матеріяли для культурної й громадської
історії Західньої України, т. 1. Листування І. Франка та М. Драгоманова,
У Київі. «Зб. Іст.-Ф. Відд.», N° 52.

Творчість Б. Грінченка не викликає до себе уваги з боку су¬
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часних дослідників. Можемо одмітити тільки популярне вид.: Б. Грін-
ченко, Твори, вид. друге. Ред. М. Грінченкової, ке. І У, [Київ], «Рух».
У першій кн. е популярна вст. стаття акад. О. вфремова (сс. 5 22).

0. Конисько му присвячено наук>.-попул. статно П.
Волинського, Олександер Кониський та його повість. Див. Кониський,
0. Юрій Горовенко, Хроніка з смутного часу. Повість. Ред., вст. ст. та
примітки Петра Волинського, [К], «Сяйво», сс. 5 36. Стаття містить
деякі спостереження над творчістю Кониського. Критика зустріла її
неприхильно («Ж. Р.», 1929, кн. УІ, сс. 139 141, рец. в. Кирилюка).

В. Данилів у статті «Українська переробка М. К. Садовського
драми А. Ф. Пісемського «Горькая Судьбина» та її цензурні наслідки»
(«Наук. 36. Ленінгр. Т-ва», І, сс. 76 80) побіжно схарактеризував
переклад цієї драми М. К. Садовського («Никандр Безчасный»), поданий до
цензури р. 1890-го (рукопис зберігається в Ленінгр. Б-ці Академ.
Театрів). Виявляється, що переробка «Горькой судьбини» мовою українською
спричинилася, до того, що цензура ще гірше стала ставитися до цілого
українського письменства. У статті наведено докази цьому.

Вийшло друком видання: А. Тесленко, Повне зібрання творів,
[К], ДВУ, сс. 576. Дещо в цьому виданні видруковано за автографами.
Вступна стаття, акад. О. вфремова «Страчене життя» друкувалася
й раніш.

З приводу ювілею М. Коцюбинського (15-ті роковини з дня
смерти й 65-ті роковини народження) надзвичайно оживився інтерес до
біографії й творчости письменника. Найголовніші праці про
Коцюбинського такі. Вийшло друком видання: М. Коцюбинський, Твори. Загальна
редакція І. Н. Лакизи. Редакція тексту й примітки Ан. Лебедя. «Праці
Інституту Т. Шевченка», т. І, [К], «Книгосп.», сс. У XXIII + 1 146 -f
-f ХХХУІІІ +1 нен. Хоч це видання не «академічне», але відзначається
увагою до тешлу й засноване на рукописній спадщині Коцюбинського.
Має воно вмістити всі твори й листи його, крім прозових перекладів.
Не маємо змоги перевіряти перший том видання за першоджерелами, але
з передмови знати, що редактор тексту Ан. Лебідь обізнаний з
прийомами наукового видання. Проте при читанні її виникає сумнів, чи
спромігся видавець перевести на практиці принципи, про які він
говорить. Так ось міркування Ан. Лебедя щодо уступу про попа в первісному
тексті «Хо» нібито говорять за .те що цей уступ треба внести до
основного тексту, а тимчаоом кінець-кінцем редактор заявляє, що з «наукової
обережності!» він його не заводить до основного тексту (с.ХХ). Якість
видання першого тому слід було б перевірити, щоб попередити помилки
в дальших томах. Після уваг про обсяг матеріялу і принципи видання
вміщено біографію Коцюбинського (сс. ХХУ СХІІІ) (видана і окремо).
Ця біографія не може вважатися за наукову. Ф. Якубовський закидав
авторові і фактичні помилки й брак соціологічної аналізи («Критика»,
1929, № 3, сс. 130 133). У статті Ананії Лебедя, Дорогою шукання
(нотатки), «Ж. Р.», кн. У, сс. 81 94), уі значній мірі повторюються вже
відомі спостереження (0. вфремова та ін.) про шляхи художнього зросту
М. Коцюбинського. Нове в цій статті більша, ніж досі, конкретизація
питання про вплив на Коцюбинського Мопасана, Чехова й Леоніда
Андреева. Можна тільки пожалувати, що свої спостереження автор не
поширив детальнішими; зіставленнями. Тому ж авторові належить стаття
«До питання про політичні погляди М. М. Коцюбинського» («Зап. Іст.-
Філ. Відд. ВУАН», кн. ХУІІІ, сс. 169 192). На цій статті і на дуже
ґрунтовній розвідці Петра Чубського, До питання про джерела II
частиш! Fata Morgana  М. М. Коцюбинського (ibid., сс. 149 169), м.
спинялися: вже на стор. «України» (бер. квіт., 1929, с. 159). Широко
задумана стаття А. Ш а м р а я, Творчість Коцюбинського в літературному
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оточенні, «Критика», кн. 4, сс. 57 80. Тут поставлене питання про билин
на Коцюбинського скандинавських письменників (К. Гамсуна, Ібсена
й інш.), про вплив Л. Андреева, тощо. Рецензент М. Марковський у
цілому прихильно поставився до неї (До студій над творчістю М.
Коцюбинського, «Україна», кн. 6, с. 47). Текстологічний дослід «На віру» й «П яти-
злотника» М. Коцюбинського дав К. Копержинський (До історії
цензури й тексту творів Мих. Коцюбинського: «П ятизлотник» і «На
віру», «За сто літ, кн. II, сс. 273 282).

Про Лесю Українку маємо насамперед три статті у зразковому
виданні: Леся Українка, Твори, т. Y. Драми. За загальн. ред. Б. Якуб-
ського, [К.], «Книгосп.», сс. 178 +III  XLV. До «Блакитної троянди»
передпослано цікаву вступну статтю П. Руліна, Перша драма Лесі
Українки (сс. 7 28). Дуже цікаво розповіджено про обставини появи
«Бл. Тр.» й про те як поставилася публіка й рецензенти до самої драми
й до її постановки. Цікавий і той уступ статті, де говориться про «Бл. Тр.»
як драматичний твір, але ж автор відхилився од безсторонньої аналізи
й замість вивчати драму в історичному аспекті збився на запізнену її
критику, вказуючи її технічні дефекти. «Одержимій» передпослано
цікаву статтю Б. Якубського, Поема надмірного індивідуалізму
(сс. 107 118). «Вавілонському полонові» й «На руїнах» передпослано
недостатню статтю А. Харченка (сс. 139 148). Наприкінці тому
маємо текстологічні й пояснювальні примітки.

Видруковано ще статтю А. Музички, Драматична творчість Лесі
Українки та її розуміння, «Ч. ПІ.», № 9 10, сс. 84 102. Це є коментар
до поодиноких драматичних творів Л. У. Автор переказує зміст творів,
при чому вказує як треба розуміти ті чи інші місця, символи в Л. Укр.
П. Филипович дав аналізу образу Прометея в творах Лесі Українки
(«Ж. Р.», кн. IX, сс. 113 120), а Б. Яку б сь кий, використавши
рукописи Лесі Українки, дав уваги до історії тексту її творів (Спадщина
Лесі Українки, ibid., сс. 121 132).

З статтей про О. Кобилянську найперше згадаємо ювілейну
От. Гаєвського, Літературна діяльність Ольги Кобилянської,
«Україна», кн. І, сс. 25 33. Це перегляд критичної літератури про 0.
Кобилянську. Основна думка автора полягає в тому, щоб спростувати зайві
напади на письменницю за її світогляд, напади, що пояснюються
нерозумінням її. Замісць цього От. Гаєвський пропонує піти шляхом досліду,
вивчення творчости О. Кобилянської. На багатій змістом статті П. Фи-
липовича (Ольга Кобилянська в літературному оточенні, «Ж. Р.»,
кн. II, сс. 105 120) ми спинилися на стор. «України» (1929, трав.-черв.).
Деякі спостереження над образами, тематикою та прийомами творчости
0. Кобилянської можна знайти ще в статті І. І Зотова, До
характеристики творчости О. Кобилянської, «Ч. ПІ.», № 1, сс. 80 92.

М. Черемшині присвячено дуже корисну кн. А. Музички,
Марко Черемшина (Іван Оемашок), [Од.], ДВУ, сс. 271. У цій книжці
науковий інтерес мають розділи: «Черемшина в світлі критики» (сс. 5
11), велика біографія (сс. 71 156) та особливо уступи Форма голосінь
у збірці «Карби» (сс. 203 209), Критика про збірку «Карби» (сс. 210
214), «Мотиви й форми» (сс. 255), «Від голосіння до колядки й билин»
(сс. 256 271). Порівняння з різними формами народньої творчости
чимало можуть дати для розуміння творчости письменника. Інші розділи
запроваджено від автора так би мовити для заокруглення книжки: со-
Ціяльно-економічний вступ не вносить нічого нового, характеристика
багатьох творів Черемшини зрештою має вигляд переказу змісту з
великими цитатами. Багато місця присвячено темі про імпресіонізм, але
головним чином у мистецтві взагалі. У зв язку з цим багато місця
присвячено Стефаникові. Докази, що Отефаник у прийомах творчости не був
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імпресіоністом (думка нова) не досить уґрунтовані (рец. М. Зерова,
«Ж. Р.», 1929, кп. II, сс. 188 189). Правдиво хіба те, що цей письменник
не був чистим імпресіоністом, а що він «е тільки продовжний наукового
психологічного реалізму» (с. 62), це А. Музичці довести не вдалося.
Проблема вимагає нового перегляду1).

Біографічними даними ціка-ва стаття у вид.: Лесь Мартович,
Забобон. Повість. Вст. ст. Мих. Рудницького, [К], «Сяйво»,
сс. 343 + 1, (рец. Дм. Руліна, «Ж. Р.», кн. X, сс. 180 182.

Вийшов т. IV Повної збірки творів Ст. В аси л ь че н ка, рец.
ГІ. вфремова, «Ж. Р.» кн. V, сс. 188 190.

Ст. Васильченкові присвячено кн. Б. Я к у б с ь к о г о, Степан
Васильченко. З приводу п ятидесятиліття зо дня його народження, [X.], ДВУ,
сс. 71+1 неп. Книжечка має значіння як ювілейне видання ,а з наукового
боку викликає багато заперечень стилістична аналізи й взагалі оцінка
творчости цього сучасного, що належить проте вже до минулого,
письменника. (Ґрунтовна рец. П. Петренка, «Критика», 1929, № 1, сс. 120 123).
Занотуємо ще другу ювілейну статтю про С. Васильченка Фелікса
Якубовського, Степан Васильченко. До 50-ліття народження
Степана Васильченка, «Ж. Р.», № 12, сс. 114 130. У цілому ця стаття
належить до типу критичних, але автор використав чималу літературу й дав
чимало нових спостережень.

Корисний огляд українських альманахів у Одесі 80 90-х рр.
(друкованого «Ныва», 1885 р., рукописних «Розмова» 1889, «Запомога», 1892 р.)
подав В. Герасименко ,Українські альманахи 80 90-хроків XIX ст.
в Одесі, «Зап. Од. Наук, при УАН т-ва. Секція Іст.-філ.», № 1, сс. 17
39 і окремо. Автор характеризує зміст одеських альманахів, цікавих і для
характеристики громадських рухів і для історика літератури, який бачить
у них поруч відомих прізвища мало відомі. Не завжди авторові
вдавалося розшифрувати ці прізвища.

Сучасне письменство. У попередньому огляді (за р. 1927-ий)
ми зазначили, що сучасне письменство покищо майже не править за
об єкт наукового досліду. Все ж таки року 1928-го надруковано далеко
більше, ніж за попередніх років, наукового (або науково-критичного)
змісту статтей про сучасних і пореволюційних письменників. Після
деякого замовчування минулого року почали з являтися статті про В. В и н-
н и ч е н к а, а власне найбільше про відомий новий роман його «Сонячна
Машина». Першою науковою статтею про цей роман є ст. проф. 0. І. Б і-
лецького, «Сонячна Машина» В. Винниченка («Критика», № 2,
сс. ЗО 42). Автор дуже багато дає для розуміння Винниченкового твору.
Найперше він наводить дані про світовий утопічний роман та
характеризує різні способи його будови. «Сонячна Машина», на думку 0. Біле-
цького, не цілком укладається ов поняття утопійного романа. Далі автор
аналізує експозицію й розвиток дії в романі та дає спробу розкрити
символіку його. «Основою романа, каже проф. Білецький, і особливо
основою соціяльної його частини є для автора, як і слід було ждати,
записи його «мнеми» (бібліопсихологічний термін), вражіння від
пережитого ним особисто і лише задрапованого вкривалами ооціяльно-утопійного
та любовно-психологічного роману». За додаток до статті 0. Білецького
може правити стаття М. Зерова, «Сонячна Машина», як літературний
твір, «Ж. Р.», кн. VI, сс. 115 130. Автор зазначає, що в нас ніколи не
було великого роману з елементами авантури та 'соціяльної фантастики.
Несміливі кроки в цьому напрямі зробили такі письменники, як ІІІку-
рупій, Японський, Слісареико, Головко, Нат. Романович-Ткаченко, Плуж-
ник, Підомогильний. У фабульному загостренні далеко далі йде «Сонячна

1) Рец. на цю кн. Ю. Круглого див. ще Зоря44, № 11, сс. 29 30.
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Машина» й цим, а також тим, що Винниченко змальовує чуже, принаймні
з зверхнього вигляду, життя, пояснюється її успіх. Далі М.. Зеров дає
характеристику деяких прийомі® В. Винниченка й приходить до
висновку, що нового в романі (проти попередніх творів В-ка) менше, ніж
де здається з першого погляду.

З нагоди 35-літнього ювілею літературної діяльности Миколи
Вороного в «Ж. Р.», кн. XI, сс. 103 110, вміщено популярну статтю
Б. Якубського, Поетична творчість Миколи Вороного.

Д. Загулові присвячена стаття Б. Якубського, Творчий
шлях поета (Еволюція творчости Дмитра Загула. 1906 1927), «Ж. Р.»,
кн. VII, сс. 97 108; кн. VIII, сс. 103 114). Цікавіші II IV розділи її,
в яких Б. Якубський, як фаховець у досліді віршу, проаналізував
мистецьку еволюцію Д. Загула, перекладні й наукові його праці. «В історії
українського символізму, нашої літератури, каже Б.
Якубський, Загулові безперечно належатиме одне з першорядних місць, ще і з тою
історичною ознакою, що він був і одним з найвиразніших проводирів нашої
поезії з долини символізму на висоти конструктивного та революційного
реалізму».

Миколі Терещенкові присвячено статтю Дм. Загула,
Дорога до мети (Поезія Миколи Терещенка», «Ж. Р.», кн. І, сс. 54 65).
Критика цікавила головним чином тематика поета, який дедалі лівішав
у своїй творчості. Образ поета він змальовує на тлі розвитку політичних
подій та соціяльного життя нашого минулого. Належачи в цілому до
літературної критики, нарис Дм. Зерова цікавий багатьма спостереженнями,
що мають науковий інтерес.

Ѳ. Григору кові присвячено вступну статтю В. Гадзинського
у виданні: Григорук ввген, Твори. Ред., впорядкування та передмова
Володимира Гадзинського, [X.], ДВУ, сс. 138, з (І)+вкл. арк. з портр.
(стаття? сс. З ЗО). Стаття писана у формі критичного етюду, але має
науковий інтерес добір біографічних даних та деякі побіжні помічення
про літературну творчість. Збірку віршів в. Г. впоряджено вперше
(докладна рец. Я. Хоменка, «Критика», 1929, № 2, сс. 135 139; Л. Підгай-
НОГО, «Ж. Р.», 1929, КН. III, СС. 170 172).

У назв. кн. Г. Майфета, Природа новели, вміщено аналізу новелі
10р. Жилка «Беатриче» (сс. 79 89). Той же автор у ст. «Уваги з
аналізи Новели» («Гарт», № 7, сс. 75 83) дав. опис новелі О. Кундзіча
«Иней». Це не є науковий дослід, а лише ©права з формальної аналізи
твору з деякими спостереженнями.

Першою науковою статтею про сучасного українського письменника,
І. Микитенка є стаття І. Айзенштока, Еволюція письменника.
(Творча путь Івана Микитенка) («Ч. III.», 1928, № 5 6, сс. 71 88).
Автор використав рецензії на твори І. М-ка й простежив за розвитком
творчости письменника від перших його кроків до останніх творів. Про-
стежено тематику й основні риси формальної будови творів (проза, поезія,
драма). Питання про зв язок І. Микитенка з літературною традицією автор
торкнувся тільки побіжно (вплив Хвильового).

Формальний опис новелі Гео Шкурупія («Провокатор») дав
Гр. Майфет у ст. «Аналіза детективної новелі», «Ж. Р.», № 1, сс. 66
72. Такий же опис романів 0. Досвітнього маємо в ст. Гр.
Майфета, 0. Досвітній. (Риси до літпортрету), «Ж. Р.», кн. III, сс. 127 139.
Ця стаття цікава тільки деякими спостереженнями над формою й стилем.
Гадаємо, що такі описи треба поєднувати з історично-літературною
настановою. Деякі спостереження про творчість Ю. Яновського можна
знайти у ст. Гр. Майфета, «Критика», № 7, сс. 78 101.

Стаття Олексія Полторацького, Практика лівого оповідання
(«Нова Генер.» № 1, сс. 50 60), крім авторових догматичних висновків,
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Аіістать цікаві -спостереження над будовою оповідань Слісаренка
(«Запалівська історія», «Авеніта»), Шк у рупія. Менше спостережень
у статті цього автора  Як виробляти романи, «Нова Генер.», №
CC. 364 369.

Г. Костюк да© біографічні відомості про В. Алешка з нагоди
20-річчя літературно-газетярської робота, «Ж. Р.», кн. II, сс. 164 166.

Нові матеріали до життєпису Василя Чумака, подав М. Д р а й-
Хмара («Ж. Р.», кн. III, сс. 139 146).

Біографічний нарис про Гната Михайличенка надрукував
В. Гадзинський, «Ж. Р.», кн. YI, сс. 131 143 і).

Наприкінці зазначимо довідну працю Ол. Тулуба, Матеріали до
словника псевдонімів українських письменників («Зал. І.-Ф. В.», т. XIX,
сс. 223 254, і окремо) та особливо додатки до цього словника Б. К о аі а-
рова на підставі чернеток М. Комарова («Зап. Укр. Бібл. Т-ва в Од.»,
кн. І).

Олов я'інськ'е й західньо-европейське
літературознавство. Статті і розвідки українською мовою з поля слов янського
й західньо-европейського літературознавства рік-у-рік збільшуються
кількістю. Нотуємо цей факт, як надзвичайно корисне з явище в процесі
розвитку української культури, що мусить виходити з меж виключно
національних наукових інтересів. Зазначимо насаАіперед кілька статтей,
що мають більший інтерес для українського дослідника. Минаючи статтю
В. Гнатюка, Попередники НІевченкових Гайдамаків, Нотатки з
приводу століття «Zamku Kaniowskiego» Ґощинського («Черв. ІІІл.», № з,
сс. 62 71), занотуємо цікавішу статтю того ж автора, Падура, Рилєєв і
декабристи («Зап. Іст.-Філ. Відд.» кн. XVIII, сс. 113 128), але ця стаття
більше стосується до історії громадських рухів.

М. Мочульськнй у статті під загол. «Русалки» Богдана Залєсь-
кого («Юв. 36. на пош. акад. М. С. Грушевського, II, сс, 261 267), довів,
що замість українських русалок Залєський у своїй поезії
змалював сирени, ельфи та кельтські феї.

Платой Лушпинський надрукував маленьку розвідку, Шекс-
пірівська закраска драми Генриха Красінського «Гонта» («Ювіл. 36. на
пош. акад. М. С. Грушевського», II, сс. 320 328). *

О. Барано-вич з погляду історичного, дослідив поему «Пан Та-
деуш» Міцкевича («Україна», № 4, сс. 34 45).

Д-р І в. Брик дослідив історичну драму «Gonta» з р. 1848-го у статті
«Коліївщина в англійській мові» («Юв. 36. на пош. акад. М. 0.
Грушевського», II, ос. 294 320).

З приводу 25-х роковин з дня смерти Ем. Золя в «Житті і Рев.»
вміщено статтю О. Родзевича, Емілъ Золя та французький реалізм
дев ятнадцятого віку (кн. І, сс. 77 :88).

Про Г. Ібсена маємо- статтю 0. Бургардта («Ж. Р.», кн. VIII,
сс. 115 131).

А. 0 т е п о в и ч у ст.  Сота річниця історії слов янського письменства
(«Зап. Іст.-Філ. Відд.», кн. VI, сс. 110 115) розглянув старі й нові спробі
будування історії слов янського письменства починаючи з ЇЇІафарика.

Чимало статтей присвячено російському письменству. 0. 0. Р я б і н і н
Скляревський у статті Українські мотиви в поемі 0. С. Пушкина
«Полтава» («Україна», № 1, сс. 34 56) докладно проаналізував Пуіпкі-
нову поему з погляду історика.

У ряді найкращих праць дослідного типу поставимо статтю В. В. Г і п-
піуса, Композиція «Ревізора» в істор.-літерат. перспективі,
«Література», І, ос. 54 87).

!) Біографічними фактами може бути корисна брош. М. Саму ся, Троє. Василь
Чумак, Андрій Заливчий, Гн. Михайличенко. Кр.-біогр. нар. [X].
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Про Чернишевського, з приводу 100-річчя з дня народження,
в «Ж. Р.» (кн. IX, сс. 159 169) вміщено статтю 0. Родзевнча Черншнев-
ський романіст та теоретик мистецтва.

Занотуємо ще в. Берліна, Етапи творчого розвитку М. Горького,
«Ж. Р.», кн. У, сс. 95 101).

З наукових статгей, црисвячних зах.-евр. письменству, занотуємо
насамперед -В. Лазурського, Шекспір чи Рутланд («Зап. Од. Наук,
при УАН. Т-ва, секція Іст.-Філ.», № 1, сс. 9 16), в якій спростовується
теорія прийнята в Росії популяризаторами зах.-евр. письменства.

Ол. Маслова продовжує друкувати велику свою розвідку  Життя
й літературна спадщина Лодовіка Ґвіччіярдіні («Зап. Іст.-Філ. Відд.
ВУАН», кн. XVIII, сс. 51 62, кн. XIX, сс. 43 92).

Збільшилося число видань клякшків зах.-евр. літератури (Шекспіра,
Дж. Лондона й іжп.). Занотуємо, налр., книжку: В. Шекспір, Гамлет.
Перекл. М. Старицького. Стаття С. Родзевича. Ред. стаття й примітки
А. Ніковського, [X.], Книіосп., сс. VII ХХХУІІ

Українські журнали («Критика», «Життя і Революція», «Червоний
Шлях») досить багато уваги приділяють слов янському й зах.-европ.
письменству та стежать за новими досягненнями у світовій літературі,
по даючи, інформаційні огляди.

Наукове вивчення історїі театру. Як і минулого року,
з явилося небагато наукових розвідок з історії театру. Додержуючи
хронологічного порядку, занотуємо статтю К. К о п е р ж и н с ь к о г о,
З історії театру на Чернігівщині (1750 1830), «Чернигів і північне
Лівобережжя», сс. 402 430 1).

Славнозвісному українському акторові Карпові Соленикові
присвячено прегарну науково-популярну брошуру Ол. Кисіля, Укр.
актор Карно Ооленик (1811 1851). Життя і творчість, [К.], «Рух»,
сс. 72. Це надзвичайно живо написана біографія й огляд сценічної діяль-
ности Соленика, зроблений на підставі великої літератури (статті,
рецензії, спомини). Хоч, може, автор і не вичерпно використав літературу
(рец. Ів. Ѳрофеева, «Ч. НІ», № 11, сс. 290 291) та де в чому помиляється,
характеризуючи Соленика як актора (рец. П. Руліна, «Ж. Р.», кн. XII,
сс. 191 194), але це не зменшує ват його праці. Варто було б
докладніше опинитися на репертуарі, що на ньому виховувався актор і в якому
брав він участь, бо репертуар багато з ясовує в системі театральних
сценічних пройомів гри.

М. О. Щепки нові присвячено видання: Записки крепостного
актера М. С. Щепкина. Предисловие, примечания и статья А. Б.
Дерії ан а, М., Книгоизд. «Современные проблемы», cc. 266. Надруковано
мемуари з видання 1914-го р., передрукованого з першого, 1864-го року.
Вступна стаття А. Б. Дерма на, за висновком рецензента П. Руліна
(«Ж. Р.», кн. VIII, сс. 13 175), поверхова змістом.

Т. Слабченко у статті  Театр Старицького в Одесі 1883 
1885 року («Зап. Одеськ. Наук, при УАН. Т-ва, Секція Іст.-Філ.», № 1,
сс. 39 49) подав відомості про український репертуар цього театру, дав
спробу з ясувати ставлення до трупи в Одесі та причини популярности
українських вистав. Використано як архівні дані, так і газетні рецензії.
Цікаво було б, щоб наступні дослідники ще використали одеський
рецензійний матеріал для характеристики техніки гри українських акторів.

М. Заньковецькій присвячено багату матеріалом наукову
розвідку П. Руліна, Марія Заньковецька. Життя і творчість, [X.], «Рух»,
сс. 1Ю+2 нен.+127, з портр. (Укр. театр, № 2). Це переробка раніш
надрукованих у «Черв. Шл.» статтей про Заньковецьку. Автор дав першу

*)*) Продовження цієї статті: Музичне життя на Чернігівщині в другій половині
XVIII та на початку XIX ст. Наук. 36. за рік 1927 , т. XXVI, сс. 84 97.
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в українській науковій літературі монографію про славетну діячку сцени,
зібрав матеріали для біографії й докладно спинився на сценічній
діяльності Заньковецької.

У виданні  М. Кропивниць кий, Вибрані твори. Ред. стаття й
примітки П. Р у л и н а, [К], «Книгосп.»  е корисна наук.-попул. стаття
редактора (cc. VII  ХЫІ), у якій між іншим подано декілька побіжних
уваг щодо зв язку й різниці театрально-драматургійної спадщини Кропив-
ницького з попередньою традицією. Видання має і науковий інтерес: п єси
«Глитай» і «Де зерно, там і полова» надруковано з автографів, «По
ревізії»  передруковано з останнього видання (1910-го р.).
Занотуємо ще важливі театральні спомини: М. Кропивниць кий,

Спомини, «Ж. Р.», кн. IV, сс. 80 98; Микола Вороний, 3 приводу
спогадів Марка Кропивницького, «Ж. Р.», кн. IX, сс. 177 184; К. Ван-
ченко, Спогади українського лицедія, «Ч. III.», 1928, № 7, сс. 213 231,
№ 11, сс. 211 230. (Автор брав участь у трупах Старицького,
Кропивницького та інших; 0. Суслов, М. Л. Кропивницький, «Україна», кн. з,
сс. 61  87; В. Боцяновский, До історії українського театру в
Петербурзі за 90-х років XIX в. (Спогади). «Наук. 36. Ленінград. Т-ва»,
І, СС. 62 75.

Дореволюційний український театр не притягає ще уваги дослідників:
маємо тільки критичні статті й рецензії, які у свій час будуть правити
за одно з джерел для дослідуг).

Історія української критики. У галузі історії
української критики минулого року маємо небагато досягнень.

Дуже мало досліджується критика минулих часів, що правда чи не
в кожній статті про того чи іншого письменника згадуються відзиви про
його творчість критиків різних часів.

З спеціальних статтей ми занотували б тільки статтю Григорія
Костю на, До початків соціологічної критики (Критична діяльність
Ів. Білика), «Ж. Р.», кн. X, сс. 119 + 127.

Зате більше уваги присвячується нашій сучасності. Занотуємо
насамперед видання: Шляхи розвитку укранської літератури. Літературна
дискусія (1925 1928). Збірник матеріялів. Огатіі, літературні маніфести,
постанови партії в справах художньої літератури. Упорядкував О. Фед-
чишин. За ред. В. Коряка. З передмовами Б. Коваленка, В. Коряка,
І. Ю. Кулика і М. Мотузки, сс. 381+1 нен. Книжці передпослано
передмову В. Коряка, в якій можна знайти відомості про історію дискусії.
Цінна вона збіркою (неповною) матеріялу, який досі був розкиданий по
різних газетах, журналах, брошурах.

Для характеристики літературних угруповань після Жовтня, важлива
збірка матеріялу у II т., згаданого вид. «Десять років укр. літератури».

Для історика сучасної української критики має інтерес стаття Са-
мійла Щупака, Українська марксівська критика («Ж. Р.», кн. VI,
сс. 101 114). Автор задав собі питання, кого з сучасних критиків
вважати за марксівців. Він називає такі прізвища: Б. Якубський, Я.
Савченко, Д. Загул, Юринець, Хвиля, Коваленко, Десняк, Лакиза. Серед
інших критиків він знаходить тільки попутників. Щодо цього варто
зауважити, що слід відрізняти марксівців-критиків від марксівців-літера-
турознавців (дослідників), беручи на увагу і те, що один і той самий
автор може виступати і в галузі критики і як учений (приклад Б.
Якубський). Гадаємо, що в такій формі, як це ми бачимо в статті О. Щупака,
питання взагалі розв язати важко. За вихідну точку слід брати не осіб, не
імена, а самі критичні праці, статті, розвідки. Докладніше вивчення
матеріялу дасть змогу визначити ту суму критичних прийомів, якою орудує

]) Наукове значіння мають згадані нижче у розд. театр, критики праці про
сучасний театр К. Кравченка, ІО. Смолича, Л. Предслаинча.
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той ни інший критик, а синтетичний підсумок дасть підстави для
визначення угруповань у нашій сучасній критиці. Роблячи це зауваження, ми
не маємо на думці знецінити статтю 0. Щупака: почин його надзвичайно
цінний і ми вважали б за конче потрібні дальші досліди в цьому напрямі.

Літературна критика. У галузі української літературної
критики р. 1928-го варто відзначити значну подію заснування нового
видання: «Критика». ^ Журнал-місячник марксівської критики та
бібліографії. За минулий рік вийшло 12 №№. З них можна бачити, що журнал
прагне до того, щоб провадити витриману марксівську лінію й у
відповідний спосіб організувати як авторські кола, так і кола читачів. Ми не
можемо докладно спинятися на всіх уміщених у цьому журналі статтях.
Скажемо тільки, що тут обговорювалася літературна творчість України й
інших земель, питання літературної політики, організації, методології,
тощо. Більшість значних праць з літератури, що виходили на Україні
(почасти і в Росії), була обговорена на сторінках «Критики».
Бібліографічний розділ у цьому журналі упорядкований надзвичайно пильно. За
минулий рік уміщено в журналі низку статтів таких видатних сучасних
літературних критиків і громадських діячів, як В. Десняк, М. Скрипник,
В. Коряк, М. Доленго, Ф. Якубовський, тощо.

Лівий фронт мистецтва й літератури (традиції футуризму)
репрезентує журнал «Нова Генерація».

Інтерес до літературної дискусії помітно занепадає. Статті на цю тему
минулого року писалися в спокійніших тонах, більше, так би мовити,
«академічно», ніж це було р. 1926 27-го.

Як відгук суперечок 1927-го року, з явилося кілька статтей,
присвячених цій темі у «Критиці» й інших журналах та газетах. Вийшло друком
друге видання брошури М. О к р и пн и к а, До теорії боротьби двох
культур, [X.] ДВУ. Тут питання дискусії й інші дотичні розглядаються з
погляду партійних ухвал. Книжечка цікава тим, що в ній обговорено багато
актуальних питань нашої сучасности й може правити за зразок маркоів-
ського методу в галузі критики. Це одна з нечисленних сучасних праць
з витриманою методологічно марксівською лінією.

Критики особливу увагу звертали на твір М. Хвильового
«Вальдшнепи» й цій повісті присвячено навіть спеціяльну брошуру А. Хвилі,
Від ухилу у прірву (Про «Вальдшнепи» Хвильового), [X.], ДВУ, cc. 56.
Той самий критик надрукував іще статтю під загол.: Куди? (Замість
рецензії на зошит перший «Вапліте»), «Будівн. Рад. Укр.». 36., вип. І, За
Ленінську національну політику, X., ДВУ, cc. 94 102 і «Про наші
літературні справи (До літдискусії)», ibid., cc. 69  81.

Взагалі два випуски збірника «Будівництво Радянської України»:
містять багато матеріялу у справі літературної дискусії, що
висвітлюється з погляду партійних тез та загальної національної політики
Радянської Влади на Україні. У вип. 1-ому надруковано і постанови Політ-
Бюра ЦК КП(б)У під загол. «Політика партії в справі української
художньої літератури» (сс. 115  118).

Загальний (можна сказати принциповий) щодо шляхів сучасної
української літератури зміст мають ще такі критичні праці.  Це насамперед
дві книжечки Б. Коваленка: В боротьбі за пролетарську літературу,
[X.], Всеукр. Сп. Прол. Письменників, сс. 132 і його ж Перший
призов, [X.], ДВУ, 196 сс. У першій із цих брошур трактується питання про
організацію пролетарської літератури й виявляється войовнича позиція
супроти буржуазної критики й опортунізму. Друга містить крім того
оцінки багатоьх сучасних укр. письменників та поетів. Вона дістала
прихильну рец. М. Доленга на стор. «Гарту» (кн. 12, сс. 90 92).

Далі відзначимо ще книжечку 0. Щупака, Питання літератури,
[К.], ДВУ, сс. 139+3 нен. Це збірка написаних раніш статтей автора.



118 Бі бліографічний огляд

Обговорено в них основні проблеми мистецтва в поглядах радянських
марксистів, при чому особливу увагу звернено на зміст і форму, питання
про пролетарську літературу, пролетарських письменників і попутників,
питання про літературну дискусію (автор проти позиції Хвильового'),
про творчість В. Еллана, питання про літературу й робітничий побут, про
письменника й оточення. Книжка в цілому дістала прихильні оцінки
в критиці (рец. Л. Підгайного, «Гарт», № 12, сс. 92 95; П. Петренка,
«Критика», № 12, сс. 117 120). Глузливо поставився до поглядів О.
Щупака 0. Близько («Марксизм, що підлягає спростованню», «Нова
Генерація», N° 12, сс. 418 421).

І. Лаки за видрукував книжечку Письменник і критик, [К],
Маса, сс. 128. Це е збірка надрукованих раніш статтей цього автора (про
Якова Савченка-кіритика, «Сон. Маш.» В. Винниченка і т. і.). Автор
висуває кілька загальних тез про сучасну літературу й критику і в цілому
додержується партійної лінії в літературній політиці. З боку марксів-
ського І. Лакизі закидали поверховість, непослідовність і неглибоке
трактування теоретичних положень марксизму (Г. Овчаров, «Критика», 1929,
№4, ос. 97 101).

Чимало популярних критичних статтей про поодиноких письменників
видруковано по різних журналах та газетах. Виходили й книжечки
окремими виданнями.

Інститут Т. Шевченка продовжує популяризувати твори поета:
минулого року видруковано зразкове популярне видання: Т. Шевченко,
«Гайдамаки». Передмова Ми к. Горбаня, примітки до тексту М. Новицького,
[X.]. Крім того, перевидано кілька науково-популярних видань з
минулого року (наприклад: Катерина. Передм. О. Дорошкевича, ред. тексту
М. Новицького).

Мих. Коцюбинському присвячено популярну книжечку І. Ла-
кизи, М. Коцюбинський. Популярний критично-біографічний нарис,
[X.], сс. 62+2 нен. З деяким здивованням зустрінула критика цілком
ненаукове видання харківської філії Інст. Тараса Ш-ка М. Горький
та М. Коцюбинський. Спомини, листи. Упорядкував І. Айзеншток,
[X], ДВУ, сс. 60+2 нен. (див. рец. 6. Перліна, «Критика», № 8, сс. 151),
Поза там з явилося по різних газетах і журналах багато надзвичайно
цінних статтей про Коцюбинського та нових матеріалів і споминів, які слід
було б, зафіксувати в бібліографічному покажчику.

Те ж саме треба сказати щодо статтей минулого року, присвячених
Лесі Українці. Найголовніші видруковано в «Критиці», № 7 й
у «Житті й Революції» (кн. IX).

З нарисів про сучасних письменників можемо зазначити тільки деякі.
У осередку уваги протягом року стояв згаданий роман В.

Винниченка «Сонячна Машина» (диспут, лекції, статті про цей твір). Чи не
перший у минулому році висловив свою думку критик А. Річицький
у кн. Винниченко в літературі й політиці, [X.], ДВУ, сс. 78+1 нен. Це
збірка статтей. Ѳ тут і конспект літературно-політичної біографії і огляд
попередньої літературної продукції Винниченка. Спеціально спиняється
А. Річицький на «Відродженні нації» й наприкінці на «Сонячній
Машині». Не підкидаючи художности цього твору, А. Річицький доводять
повну соціальну безпорадність автора: пролетаріату в дії немає, немає
його організації. Про пролетаріат тільки говориться', про комуністів дві-
три згадки. Відшукавши ще декілька, на його думку, огріхів, Річицький
приходить до висновку, що з погляду соціальної перспективи «Сонячна
Машина» порожня (рец. В. Василенка, див. у «Критиці», N° 2, сс. 130
132; В. Кастальського, «Зоря», N° 2, сс. 28). Критик 3, в фимова
зауважила, що «проповідуючи принципи мирної перебудови соціального життя
і відкидаючи активну боротьбу, Винниченко різко розходиться з ідеоло-
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тією нашої революційної епохи» («Плуг», № 2, сс. 71 72). З інших
критичних праць про Винниченка найбільша: Вас. Василенка, Про
«Сонячну Машину» В. Винниченка, [X.], «Пролетарий», сс. 119. Це
докладний коментар до твору з переказом змісту, характеристикою типів
і численними цитатами, тлумаченням неясних місць. Стоячи на позиціях
марксівської критики, В. Василенко приходить до висновку, що «Сон.
Маш.» «е художній вияв... настроїв і устремлінь того революційного
прошарку дрібної буржуазії, яка намагається йти за пролетаріатом, а ще
конкретніше тієї інтелігенції, що її неминуча дійсність примушує во ім я
власних інтерсеів... йти служити й працювати для пролетаріата»
(сс. 114 115). Загалом журнальна критика, так би мовити, офіційні
виразники думки радянського суспільства, зустріли новий роман
Винниченка дуже стримано1), багато закидаючи авторові з 'боку ідеологічного.
Навпаки ж закордоном роман сприйняли як занадто революційний, як
свого роду комуністичну агітацію* 2).

З спеціальних критичних статтей про сучасних українських
письменників занотуємо, як приклад, такі докладніші: І. Капустянський.
0. Вишня, як фейлетоніст, «Плуг», № 5 6, сс. 61 69; А. Музичка.
Письменник радянських буднів (з приводу збірки П. Панча «Голубі
ешелони» («Ч. Ш.», № 4, сс. 84 95).

Павлові Тичині присвячено кн. В. Юринця, Павло Тичина.
Спроба критичної аналізи, [X.], «Книгосп.», сс. 115.

У цілому українська літературна критика за рік дала багатющий
матеріал для будучого дослідника сучасної української літератури.
З ідеологічного боку вона стає дедалі витриманішою (марксівські
принципи) і вже тепер, під впливом наукової методології, значно збагатила
суму вживаних до художніх творів прийомів аналізи.

Театральна критика на Україні, проти літературної, значно
слабша. Пояснюється це, треба гадати, тим, що в нас досліди з історії
театру далеко менше численні й у цілому слабші, ніж
історично-літературні, а тим часом ступінь культури критики загалом залежить від ступня
розвитку науки даної гаду зі: між критикою й наукою відбувається певна
дифузія з явище надзвичайно корисне для критики. Отож, коли в нас
і досі історія театру, як наукова дисципліна, стоїть на невисокому ступні
й має лічену кількість своїх представників, то не може бути і високо
розвинутої театральної критики. Розуміється, це не значить, що все те, що
пишеться в нас про сучасний театр не має жадного значіння: безліч
рецензій на вистави, огляди досягнень поодиноких українських театрів
(державних, робітничих, аматорських закладів) все це в сумі безперечно
є цінний документ для майбутнього історика пореволюційного театру..

З нагоди десятиріччя Жовтневої Революції надруковано було статтю
1. Шевченка, Десять років українського театру, «Будівн. Рад. Укр.
Збірник», 'вип. II, сс. 120 130. Автор схарактеризував дореволюційний
і потім «Молодий Театр», «Державний Український Театр».
Далі підсумував роботу «Театру ім. ПІ-ка», ім. Франка, ім. Заньковецької,
«Київський драматичний театр» і «Березіль». Констатуючи поширення репер-
туару, підвищення рівня актора, І. Шевченко зазначив брак у нас
режисерів. Громадська роля театру в цілому значно зросла. Наприкінці
занотовано успіхи «Одеського Драматичного Театру», але цьому, театрові, хоч
він зовсім не уступає, ні театрові «Березіль», ні театрові «ім. Франка»,
присвячено дуже мало місця.

1) Див. ще: Сонячна машина". (Диспут у будинку ім. Блакитного). Комуніст.
Щод. ras. ЦК. КП(б)У.., X, № 90; С. 3., Диспут про Сонячну машину", Пролет. Правда",
щоден. газ. К. Окркому КП(б)У..., К., 1928, № 59. Чоп., К., Філософія Сонячної
Машини", Студент Революції. Щомісячний журнал Центр, і Харків. Бюра Пролетсту-
ДУ , X., 1928, № 5. сс. 56 60.

2) Див. Лист Дрібного Буржуя (В. Винниченка), Укр. Вісти*, Париж, ч. 65.
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Дуже змістовну статтю про сезон 1927-8 року подав К.
Кравченко: Новий етап радянського театру на Україні, «Ж. Р.», кн. X,
сс. 126 138. Автор відмітив значіння того факту, що в сезоні 1927-8
року для театру знайшли вихід з глухого куту, поновивши його новим
репертуаром та звернувшись до організованого профопільчанського
глядача й наводить цікаві цифри відвідування театру. 'Далі наводить він
цікаві дані про матеріяльний стан театру й висловлює певні побажання.
Фактичні відомості, що подані в статті, мають значіння і для дослідника
і для театрального діяча-практика.

Багата фактами (методи постановки, досягнення на полі репертуару й
виконання) також стаття 10. Смолича, Українські драматичні театри
в цьому сезоні, «Ж. Р.», кн. ІУ, сс. 115 129; кн. IX, сс. 147 158.
Критичний огляд досягнень театру ім. Франка дав К. Кравченко, Театр
ім. Франка 1927-28, «Ж. Р.», кн. У, сс. 127 132.

Занотуємо ще книжечку Л. Предславпча, Пересувний робітниче-
селянський театр. Матеріяли до історії, організація, практика й висновки.
За ред. 10. Смолича [К.], ДВУ, сс. 126 з іл. (2) (рец. П. Руліна, «Ж. Р.»,
1929, кн. УІ, сс. 146 147). Надруковано було ще чимало статтей про інші
театри. Практичне значіння має книжечка Йони Шевченка,
Українські драматурги. Театр, критичні нариси про старі й нові п єси,
придатні для клубної та професійної сцени, [X.], Укр. Роб., сс. 134 (в). Рец.
Ю. Смолича, «Критика», 1929, № 4, сс. 101 135.

Двадцятиріччя смерти Карпенка-Карого одмічено популярною
статтею Й. Шевченка у «Червоному, Шляїху», N° 1, сс. 93  97.

Підсумовуючи наш огляд, можемо констатувати, що рік 1928-ий більші
наслідки дав у галузі літературознавства й літературної критики. Коли
взяти на увагу ще й численні матеріяли листування, тощо, які року
1928-го видруковано, то в підсумку матимемо великий науковий доробок.
Українська наука в галузі літературознавства, як і інших, розвивається
прискореним темпом, надолужуючи млявість передреволюційних часів.
Але ж треба сконстатувати і те, що справжніх дослідчих праць у галузі
нової й сучасної української літератури й театру в нас з явилося
минулого року небагато. Раз-у-раз доводиться фіксувати побіжні статті,
принагідні передмови, що обмежуються на двох-трьох нових
спостереженнях, не йдучи далі. Наші дослідники здебільшого захоплюються
широкими висновками й перспективами, не дуже заглиблюючись у арґументацію,
докази, і в наслідок цього нові трактування письменників вони
декларують так само поспішно, як поспішно і відмовляються від цих
трактувань. Видань різних матеріялів з являється в нас дуже багато, але ж
раз-у-раз доводиться чути скарги фахівців на якість цих видань: у
листах, документах перекручуються прізвища й факти й інколи бракує
наукових коментарів. Все це призводить до того, що документи, матеріяли
треба буде видавати наново, подвоюючи в такий спосіб витрати.

Черговим завданням буде збільшити вимоги до нашої наукової
продукції, яка повинна різнитися- від простої популяризації й біжучої
критики, що має на оці тільки інтереси сьогоднішнього дня. Безперечно
краще, ніж у історії нової літератури, стоїть справа в галузі старої
української літератури, що має давніші наукові традиції.

Кость Копержгінський.

Етнографія і фолькльор.

Звичайна щорічна наукова продукція в нашій галузі, яка останніми
роками зводиться до розвідок, статтей, заміток і рецензій (надрукованих
в «Первісному Громадянстві» й «Етнографічному Віснику»), кількох не-


