
Студії а історії українського театру (1Q17-1024). 

Історія театру належить до тих дисциплін, котрі й досі ще до краю 
не з'ясували обсяг матеріялу, що їхній аналізі підллгає, котрі, до всього, 
не виробили й власної методи. Багато книжок понаписувано про минуле 
театру, але головну в них увагу зосереджувано на самій-но драмі: історію 
театру щирісінь:ко ототожнювали з історією драми. На театр, себ-то на , ті 
всі умови, в яких набувала драма свойого реального художнього життя, 
зверталосн уваги стільки, скільки необхідно це було, щоб зрозуміти саму 
драму. І така перевага інтересу до драии мала, звичайно, свою ·рацію. 
Театр - це мистецтво хвилини, і з усіх його елементів текст, драма є най
триваліше; инmе - сцена, декорація, вбрання, стиль акторського виконання, 
сам rлндач, нарешті, дл:я якого й дається вистава - все це зникає без сліду. 
До того студії над драмою не потрібували. окремих спеціялістів: й розгля
дали Їх поміж иншим словесним матеріялом у дослідах та курсах з історії 
літератури. Матерінли-же до инmих елементів театру розшукувати було дуже 
нелегко; ще більшої енергії потрібно було на те, щоб їх обробити й пола
годити з усім, що самої вистави торкається. І тільки античному театрові в 
цім пощастило; його дослідники звикли до методи археологічної реставра� 
ції, а тому й звернулися вони до театру, як однієї з категорій античних 
«давнюР. Можна порівняти до цього ще й роботу численних шексnірологів, 

які, пильно студіюючи все, що оточувало великого драматурга, чимало уваги 

й театрові Шекспірових часів віддали. Тільки-ж усе це- поодинокі вий

нятки, а загалом історія театру раз-у-раз инmим дисциплінам слугувала. 

Навіть тоді, коли виходила в світ книжка акторові присвячена, то й тут 

спостерегаємо якусь безпорадність: досить уважно описано життя акторове, 

і мало уваги звернено на найскладніше, правда, дак зате-ж головне питання -

нк власне грає актер, себ-то, який його театральний стиль. Що-ж до тих 

дослідувачів, нкі цьому :моментові віддають свою головну увагу, то часто 

безсилі вони утворити щось справді відповідне матеріялові (див. літературу 

про Щепкіна, серед якої вигідно визначається тільки книжка _проф. А. Rізе

ветера). 
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Останніми вже тільки роками почала історіл театру 1Ндокре:млюватись 
од инших, сусідніх дисциплін, силкуючись sapaso:м виробити властиву її 

матеріллові :методу. Ще р. 1891 почав Bertold Litzmann видавати «Theatral

geshichtliche Forshungen»; року-ж 1902 sаснувалосл спецілльпе товариство 
історії театру, лке до 1922 р. видало вже 33 томи своїх «Schriften». Року 1914 

голова цього товариства проф. М. Hermann видав цікаву студію про Нюрен
берзький театр, в лкій, досліджуючи єдину окрему виставу, чітко поставив 
питання про сценічну площадку, театральне вбраннл та акторський стиль, 
себ-то про ті головні суто-театральні елементи, JІІtим не надавалосл досі 
валежної уваги. Але, щоб дослідити всі ці боки театру, од лких до наших 
часів, так що й нічого не лишилосл, довелосл авторові притягти силу 
різноманітних матеріалів-архітектуру, малярство, килими, побут того часу. 
Рецензент книжки, Hertmann'a проф. Koster звернув увагу ще й на елемент 
звуку в акторовій творчості і з ритмічного :малюнку пієси робив він висновки 
що-до потрібної длл найкращого вислову цього матеріялу пластики. Далі 
французький вчений M!le, студіюючи стиль середвєвічн:рх :містерій 
звернувсл й до сучасного Їм маллрства, а той-же Hermann, ·і, слідом за 
пим, учень його Folk:er, - до матеріялу гравюр; в них відшукували вони 
чисто театральні :моменти, що відбивали - б риси справжнього театрального 
життн, яких бракує звичайним :малюн�а:м, або гравюрам. Певна річ, чимало 
в усіх оцих дослідах спірного, проте слід із притиском зазначити, що 
історіл театру ступила вже 1·и:м самим на слушний і венній дисципліні по
трібний шлях, sаходuвшись шукати власні, цілком матеріялові відповідні 
методи. До всього ясно, що реставраціл давнього спектаклл - дійсне завдання 
історії театру- вимагає серйозної праці по всіх су:межних театрові галу
злх :м:Истецтва1). 

Що- ж до історії українського театру, то наведені вище уваги цілком 
слушні і длл нього. Ба, навіть більше, делки:ми сторонами своїми науко
в1 дос.кіди над цією галуззю українського :мистецтва в іще гіршому 
становищі перебувають. Український театр розгдлдано переважно у 

працлх, що присвлчеві були російському театрові, лкі не відрізвлли ви
разно чисто украrнського матеріллу. І навіть у студілх вже цілком україн
ському театрові присвлчених не ставилосл питаннл про критерій, що його 
треба мати на увазі, вибираючи українські явища з театрального життл на 
території Росії: на яку оsнаку треба звертати увагу - місцл, мови, поход-

1) Див. А. А. Гвоздев'!>. Итоги и задачи научной исторіп театра. 13 книжці: •Рос· 
сийский Институт истории искусств - 3адачи и методЬІ изучениа искусства) - Academia. 
Петербург. 19241 стор. 81 - 122. 
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женив автор�, чи певної традиції. Ще року 1912 зробив М. Возинк спробу 
дати . огляд розробки історїї українського театру 1). Статтн цв, дарма що 
має денкі хиби - літописний характер викладу, брак лскраво поданих під
сумків, - все-таки дає певне попятт.я про те, .а:к ішла робота над дослід
женням давнього театру українського. Отож, не маючи, на жаJ[ь, спромоги 
продовжити оглнд М. Вознлка, спробую я підбити отут підсумки тому, що 
да.ш праці вад історією українського театру в останні -пореволюційні 
роки. Вважаючи, що надто історія театру повинна невпи:нцо стежити за тим, 
нкиіі саме матері.ял їі розгдя)lові підллгає , всеньку СRОЮ увагу скупчу н на 
�ім, що найближче самого театру· торкаєrься, хоч не пошкодило-б тут роs
гллнути й те, що зроблено в галузі історії драми хоч - би в загальних курсах 

С. Єфремова, М. Возняка, М. Грушевського, О. Дорошкевича, М. 3ерова . 

Поч(ІУ від давнього вкраїнського театру ХVП-ХVШ вв. 
До яідом:ого свідоцтва Ів. Вишенського про почато1t театру на Україні 

( «датинских'Ь басвей учепицм, зовем:ме каsвод1ш, трудитися В'Ь церкви не хо
чут'Ь, · только ком:едіи строют'Ь и иrрают'Ь») звервувсн а к._ В. М. Пер ет ц у 
зам:ітцj: «Даіідав.ніша згадка ·про театр на Україні» («Україна:., 1914. 
Кн. 1- 2, стор. 14-15). Наведені в а�тора факти свідчать, що Вишенський 
не перший rуди·в цей sвичай:·вже р. 1560-1570 і пізніше були в нього по
передники, що за Їхні· напади не міг він не звати. Тому і здаєтьсн авторові, 
«чи не є напад Вишенського лише літературне явище, що склалось підо впли
вом авалогіпих нападів добре знайомих йому польських інвектів проти 
єзуїтів». Так чп инакше, але підкреслює ця замітка . необхідність дуже 
обережно ставитись до слів Вишенського, як до певного свідоцтва про дав
ній театр на Вкраїні. 

Цього-ж раннього в житті украУнського театру віку сягає <Дін:аог 
Йоаніrйя Волковича> 1631,. що його подав М. ,В о з я.а: к (3НТ і Ш. СХХІХ, 

33 - 79, 1920). СІіладаючись з двох власне частив- «Р�зммшллп'є о ;1уцt 
Христа Спаситсл11 пamero» і «Btpшt. на радостнь�й де�ь �оскресевіа Христа 
Спас�теля я�ше1·0» - був до цього часу цей твір відомий тільки з доклад
ного опису І. Франка. Р азом із віршами Памви Беринди та діялогом «Хри
стос Пасхою> 1630 р. свідчить цей матеріял про перші українські теат
ральпі вистави у Львові. Імення авторів - учасв�кі в цієї вистави доsволили 
М. Возвлкові з певністю віднести цеіі діллог до тих міщанських верств, що 
бра11и участь у ділдьності Львівської Ставропігії. 

') :М. В о з н л к. Стара уttраїнська драма і новіші досліди над нею. 3НТ ім. Ш. СХД, 
] 39-191 ) . 

ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО•ФІJІОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УАН, КН. V. 14 
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Цікавого питання про реальний зміст термінів «діялог» та «декламаціл» 
торкається статтл М. К Гу д з і л. сЕще одна школьпал дек.п:амаціл». (Кь 
исторіи русскаго театра. 2. Еще одна mкольнал декламація 2. Интермеділ о 
старцt. - «Извtстіл Таврическаго Университета», 'No 1; відбитка, 1 -10). 

Заперечуючи в цілому думці проф. Рє:запова, що «"термип11", "діалоr'Ь" и "декла
маціл" не должнЬІ бЬІть смtmиваемЬІ» 1 ), за слушну автор уважає її тільки 
для елементарних, нерозвинених форм обох жанрів; що далі, то, «между 

діалогом'Ь и декламаціей В'Ь их'Ь развитом'Ь виді; пельзл усматривать какой
либо разпицЬІ, поскольку и тот'Ь, и другал, в'Ь копцt копцов'Ь, попимались, 
как'Ь пеболь:�µая по об'Ьему, больmею ча·стью одноактпая пьеса со всtми 
признаками присущими настоящей драмt> (стор. 5-6). 3 цим цілком можна 
погодитись; вже відома поетика «Bicollis parnassus» зазначає: «Declamatio 

scholastica id exiberi solet, quidq uid non est comoedia aut tragedia» 2). 
До того-ж, і діялог і декламаціл це по суті ті елементарні форми шкіль

ного театру, що прот.яrо:м еволюції перейшли в розвинену форму драми, так 
само на Україні, .як і па Заході 3). 

Далі подає М. R. Гудзій з рукопису Тіхоправов. зібрання Моск. Рум. 
Музею текст одної декламації 1737, написаної українським скорописо:м1 але 
без жадних впливів української :мови. Автор уваж11є; що це-«школьное 
упражнепіе, для представлепіл па сцені;, бь�ть :может'Ь, и не предназначав
mееся» (ст. 6). Проте, має ця декламація кілька дієвих осіб і таки численні 
сценічні ремарки, з .яких видко, що призначалисл вони длл сцени. 

Драмі першої половини XVIII віку присвячено 1tілька статтів і поміж 
них солідну монографію Др. Г о р  д и н с ь  к о г о  «Владимір'Ь» Теофана Про
коповича (ЗНТ і Ш. СХХХ, 19-71, СХХХІ, 65-122; СХХХІІ, 65-134. 

1920-1922). Ще р. 1906 знайшов др. В. Шурат у бібліотеці Василілпськоrо 
манастирл в Rрехові повий текст славетної трагедокомедїї; типовий україн.
ський скоропис поч. XVIII в. дозволяє вважати цей текст за найстарший 
з відомих 4). Лр. Гординський, видрукувавши його, додав до нього вичер-

1) Е'Ь вопросу о старинной драмt. Теоріл школьнЬІХ'Ь декламацій по рукописнЬІм'Ь 

nоf!тикам'Ь. ИОР.ЛСл., 1913, No 1, 39. 
�) Резанов, ор. cit" 31. 
3) До цієї замітки :можнІ} було-б притлгти значно більше иатеріллу. Цікаво зазна

чити, що навіть пієса про <АлексіІл человtка Божьего» має назву діллог; чимало відповід
ного матеріялу знаходимо в «Очерках'Ь» проф. Петрова. сД'іІйствіл• Довrалевсь�ого вважає 
М:. Пе,'Іров радше за шrtільну декламацію (Очерки из'Ь исторіи украинr,кой литературЬІ XVII 
и XVIII вtков'Ь. Е. 1911, 293), а деклаn�ацію Смоленської семінарії має «за округлену 

. форму драми� (іЬ. 376). 
4) В Щурат, Драма посьвячена Мазепі. «Неділл» - Літерат. нау1tовиі1 тижневик. 

Львів. 1912 ч. І, ст. 2. 
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пуючу розвідку. Головні одміни цього тексту отакі: 1) його безпЕ'.речно 
написано під диктуру, можливо, що й самого автора. 2) Титул має харак-
терну відміну: <Владимір ........ ; нинt же в преславнои Академtи Могило-
Мазеповїанскои Rf>ивскои привtтствующой Я:сне Велможного єго Царск. 
Пресв. Вел. Войска 3апорож. обоих стран'Ь Днепра Гетмана и Славного Чину 
С. Андрел Апостола Rавалїєра Іоанна Мазепи, превелщюго своего Rтитора 
па позор'Ь россійському роду ...... показанніИ (СХХХ, 38; СХХХП, 80); 

3) .замість прологу подано прозою кор1)тенький «сінопсіс:., по .нвах. (СХХХІІ, 
80-83). Звернувши головну свою увагу на другу з зазначених одмін1 запе
речує автор тую думку, що її ще Тіхонравов висловив, а инші дослідники 
прийн.нли, - буцім Теоф. Прок. присвлтив свою драму Петрові І. «Звлзування 
«Владиміра» з особою Петра І опираєтьсл передовсї�1 на пізднїшій дїлль
ности Прокоповича, коли він уже зблизив с.н до цар.н. Перший раз довелосл 
Прокоповичеви познайомитисл з царем особисто рівно в рік післ.н вистав· 
леннл на сценї В.rrадиміра1 дн.н 5 дипнл 1706 р. Тоді виголосив він у при
лві Петра І проповідь із нагоди прибутт.н його до Києва. Проповідь ізвернула 
вперве увагу Петра І на талановитого українського ученого». Та й справді, 
не тільки присвята, ба й низка инших натлк.ів, котрі в звлзку з нею стали 
зрозуміліші, -все це досить перекопує, що в цьому свой.ому творові приє
днався Теоф. Пр. до того загального хору панегіриків, що ними віддлчувала 
українська інтелігенnіл Мазепі за все, що робив він для поліпmеннл цер
ковного життя та навчаннл на У країні (СХХХІ, 67-7 6). А втім, не був із 
драми Прокоповичевої формальний схоластичний твір; сучасність Ук.раїни 
поставив Пр. у звязок з· давнім минулим Rиїва; символічно це й улвилось в 
паралвлізмі: Мазепа-Володи�ир (СХХХ, 52-53). Розгллдаючи далі саму 
пієсу й порівнюючи її до поетики Прокоповича, робить автор висновок,· що 
тільки у хорі та будові пієси відступив Прокоп. од головних ЇЇ положень 
(СХХХ, 62-53). Що-ж до джерел пієси, то, з зазначено1·0 ще Тихонравовим 
та Рєзановим виходІІчи 1) , автор підкреслює лскравіше делкі моменти. Висока 
европейськ.а освіта, .якої здобув Пр. по єзуїтських школах у Львові та Римі 
дала йому можливість ознаИомитись з найновішими течілми світового пись
менства; звідти й термін «траГедокомедія> (СХХХ, 82); <до того ж Прокопович 
ніде не міг пізнати так докладно того 1·ипу драми, до лкого належить його 
«Вдадимір», .яrt саме в ,Італії в Римі. Його траr'едокомеділ зближаєтьсл до 
типу траr'едії ренесансу, л1t Її стрічаємо в XVI в. передовсім в Італії, а 
потім у Німеччипі, Франції й инших европейських крадх . .  •. . . Сей тип 

') Н. С. Тих он ра в о в 'Ь. Трагедоко�1еділ есофана Прокоповича •Владимир'Ь>. Сочц

неніл, т. П, 130 (М. 1898). - В. И. Р t 3 ан о в ·ь. И3'Ь исторіи русской драмЬІ. Шко.JІЬНЬІІІ 

дtйства ХУJІ-ХУШ вв. и театр'Ь іезуитов'Ь. l\I: 1910, стор. 290-2(і3. 
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дається полснити наслідуванням характеристичних прикмет античних траrе-
дій . . . .. . » (СХХХІ, 95). 

І разом з тим, користувавсь Прокопович ще й украrнськими історич
ними джерелами; підбиваючи автор підсумки, зазначає: «Ся драма повстала 
під впливом цілого ряду літературних стремліпь, з лкИми довелося П ро
коповичеви стрічатисл в часи його довголітних студій. Його живий ум 
приймав ті ріжні літературні впливи й витворив собі свій власний арти
стичний світ, у которому з�айшла вираз його сильна П енерfічна інди
відуальність. Класична римська література, гуманістична й новолатип
ська драма, театр Єзуїтів, латинське, німецьке И хорватське письмен
ство - усе те складалося на вибір сюжету с:Владиміра>, на будову qеї драми, 
на сценїчні ефекти, а навіть характеристику осіб. Але увесь сей, без сум
ніву могутній, західно-европейський вплив не дав Прокоповичеви одного: не 
дав йому тої сили, лка . б' є в його драми й лка підносить її до висоти твору 
живого, що відбиває в собі дух часу, до твору, що ворушив і цікавив сучасні 
Проксшовичеви уми. Сю силу дав нашому авторови передовсім звлзок «Вда
димира.» в традиціями громади, серед котрої він повстав і для котрої був 
призначений- звязок з традицією України, Киїна, з українською землею 
Його твір, що виростає з живого орrанізму українсшого народу, є й части
ною того ж живого орr'анізму» (ХХХІ, 121-122). Нарешті, користуючись, 
головним чином, тим, що зазначив був ще М. Петров, розглядає автор вплив 
пієси ва пізнішу драматургію. «Влад., на його думrtу, творить епоху в роз
ВИТ&f' української драми». (СХХХІІ, 78). Але, слід було-б отут узяти на 
ува1·у застереження, що його зробив іще проф. Рє3анов: багато чого за·по
зичив Прок. в єзуїтської драми. Що-ж до впливу Прокоповичевої драми на 
пізнішу, то поодинокі такі моменти зазначив ще й М. Петров. До височини-ж 
«Влад.» не піднеслася жадна драма; і спричинились до цього й не-аби-лкиfі 
талант письменників, і височенька лк на ті часи його ерудиціл. Далі, критич
ніше також випадало-б поставитись і до думки Тихонравова 2) про те, що 
«Вл.» наче-б-то виставлено було під одкритим небом. Про такі вистави 
знаємо ми тільки од м. Євгевіл, лкиИ сам Їх на власні очі не бачив; отже, 

аж поки доведуть їх инші факти, брати 'іх на віру не можна. Не таrt-то 11 

легко уявити собі таку прилюдну виставу, лк «Вл.» (у присутності гетьмана) 
на вільному повітрі: як-же було тоді з декорацілми, з :місцями длл глядачів? 

Проте-ж, це дрібні тілr,ки уваги; загало�1-же можна щиро подн

кувати авторові за вичерпуючий дослід про цю ва:Иці�tавішу пієсу давнього 
украшського театру. 

1) Резанон, 293. 
2) Соч. П, 125. 
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С. Ще г л  о в а надрукувала невідомі ще «Бесtдм пастускіл» Симеона 
Полоцького (Русскал пастораль Х VII в. - Бесtді.� пастушескіл Симеона По
лоцького. - Стариющй театр .в России XVII-XVШ вв. Сбори. статей под 
ред. акад. В. Н. Перетца Асаdешіа. Трудм Рос. Инст. Ист. Иск. 1923, 
65-95). На думку авторову, «Бесtдм» призначено було для декламації і видано 
в Полоцьку, коли Полоцький ще не гаразд знав церк.-слов. мову (81, 85). 
Належить ц11 пастораль до того-ж типу цих творів, що подавали не саму 
сцену, як пастухи з'·явилисн до Христа, але діллог між пастухами, котрі вже 
бачили народженого, й тими, хто не встиг ще цього зробити. Виникши під 
безсумнівни]\[ впливом nодьських діллогів, має проте цей твір Полоцшого 
самостіfіниfі характер; в ньо:11у трапляються ті- ж самісінькі думки, що й по 
инших творах того-ж-таки автора (79-80). 

Далі звернув ак. П е р е т ц увагу на надруковану в книжці І. А. Шллп
кіна «Старивньш дtйства и комедіи петровскаго времени» 1) пієсу «О Сар
пид·Ь Дygt ассирійском'Ь и любви и вtрности» поч. ХVШ в. Частенько трап

ллються в пієсі українізми як у лексиці, так і в фонетиці; ба навіть більше, 
характерний для тогочасного театру гаєр співає пісню - попурі з україн
ських та російських, але з помітною перевагою перших. Написано було 
пієсу очевидячки дла якого-небудь з московських вільних театрів, але автор 
ЇЇ очевидно добре знав українсьrtе письменство та пісню (Акад. В. Н. Пе

ретц'Ь. Акт'Ь о Сарпиді:, дуксt Ассирійском'Ь. Из'Ь исторіи театра В'Ь зпоху 
Петра І. -ИОРЛСл. т. XXVII, 103-123). 

У згаданому вже збірнику Рос. И. И. И. «Стариннмй театр» подала 
В. П. Анд.Рі а н  о в а цікавий «Діалог'Ь тверской семинаріи бмвмй іюля 
8 дня». 1745 р. (Из истории театра в Твери". 93-145). Цей діялог-ці'лі

сінька пієса панегіриqноrо змісту в 7 явах, навіть з інтермедіями. Харак
терні риси української мови, як виявллласл вова на московському Грунті, а 

також і инші факти - все це свідчить про те, іцо з автора пієси був украї
нець; висловлені-ж дослідником думки доводить, що написав цю пієсу вихо
ванець Київ. Академії, Іван Лятоmевич, що того-ж-таки року приїхав на 
посаду професора піїтики до тверської семінарії. Автор пієси очевидно 
бачив пієсу :Козачинського <Благоутробіе Марка Аврелія», що ЇЇ було вистав
лено під той час, лк у Київі перебувала Лизавета, :й дещо запозичив з 

неї для своєї пієси. Варто зазначити, що інтермедії писано мовою росій
ською; очевидно, це була праця учнів. Поданий з приводу приїзду до Твери 

Лизавети, панегірик цей не дає чогось особливо нового. Цілко111 відповідаючи 
ви11югам піїтики, згадує він про Петра Федоровича, акого нещодавно перед 

1) • • • • •  иавлеченньrн И3'Ь рукописей и приготовлеішЬІн К'Ь печати И. .А.. Шлншш

НЬІМ'Ь. Сбори. ОРJІСл. РАН, т. XCVII, № 1, Петерб. 192 стор. 
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тим проголошено було за спадкоємцл престолу, але головну увагу віддає автор 
Петрові 1.- Слід додати, що то�1у -ж-так и авторові належить очевидно ще 
одна пієса. такого-ж панегіричного змісту, 1745 року, що її знайшов у 

рукопису бібліотекар Загребського Університету др. Вадаличь (стор. 107, 96). 

Поруч з цими новими матеріллами та окремими розвідками маємо ми й 

делкі спроби подати суцільніші нариси. 

Року 1920 з' лвил:асл у Львові книжка М. В о з н л к а  «Початки україв

ськоr комедії», 1) з нагоди 300-літньоrо існуваннл українського театру, рахуючи 
о д  вистави драми Я:куба Гавватовича в Каминці Струмиловій . Року 1914 

надруковано було в <Україні» (І, 54-70; П, 40-55) статтю того-ж-таки автора 
під такою-же назвою; подаючи великі уривки, розгллнув був він мало не всі 
відомі тоді українські інтермедії . В новій його праці, лк це й баqимо ми 

з передмови -інтермеділ знов-таки забирає головну увагу автора. Але, разом 

з тим, книжка не тільки пошир ює поданий раніш матерілл (замість урив
ків подано делкі тексти цілком), але й поглибшує саму її розробку; лкщо 

раніш тільки згадував автор про ті чи инші джерела інтермедії, подає .він 
тепер иноді так що й вичерпуючі паралелі, уважніше спинлєтьсл на впли

вах інтермедій одна на одну. По-за всім тим, складають інтермедії тільки 
білл половини цієї книжки. Додавmи ще уваги про «кінець інтермедій» 

та їх «носителів», автор подає ще й инmі ро:зділи: «різдвлні та великодні 
вірші та діллоги», «&ав'лзки сатиричної побутової комедіЇ:., «український 
�ертеп» - і нарешті приписки (бібліограф іч. апарат) , окремі зразки інтер
медій, діллогів, вірш (180-245), <заміткю до них та <словарець». Цей слов
ник, а також і спосіб друкуваннл текстів, коли - «зразки інтермедій, ділло
гіІ! і вірш, лк і цитати . . . надруковані теперішнім правописом і п ідновлені, 

змодернізовані» (240) , а делкі твори Некрашевича подано в « скомб інованому 
тексті» (245)- доволі .яскраво свідчать про популлрний напрлм книжки 2) . 

Але саме ім' я авторове_ і попередні його студії з історії українського театру -
давали підставу чекати цікавого, нового змісту, до того-ж уміло складеного 
Але 1'Ього, лк-раз, книжці бракує. 

Післл коротеньких уваг, щu-до <народженнл українсьrtого театру� 
( 4-1 7), слідкує автор історію інтермедії на У країні ( 18 - 87), послідовно 
описуючи всенькі головні моменти ЇЇ існув ан ня. Про яку- будь еволюцію 
цього жанру говорити звичайно дуже важко: інтермедії надзвичайно роз
кидані й що-до місцл й що-до часу. Зробити-ж, проте, певн ий акцент на 
формаль нІ'Іfі бік, простежити розвиток сюжетів, характер комічних ефектів, 

1) Всесвітня бібліотека № 19. Мих а й л о В о з н л к. Початки української комедії 
1619-1819); на обгортці - 1920; н� титульній сторінці 1919, Львів. стор. 252. 

2) Сдід, проте, одзначити, що самий характер одмін, а також і головні виправки тексту 
аазяачені в примітках (240-245). 
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формальне їхнє обробленнл - це можна було, але па жаль цього саме книжка 
не дає. І поодинокі уваги, що rx роакидано по книжці, занадто загальні і 
не позбавлені непорозумінь і навіть суперечок. Що можна винести з такої 
наприклад характеристики інтермедій Довгалевського, лк: вони «представ
ллють собою найвищий щабель розвитку украrнської інтермедіr що-до 
змісту, обробленнл і мови» (70); далі-ж, подавши делн.і уваги про спе
цілльний напрлм цих пієс, «енерrічний протест проти кріпацтва», автор 
зазначає: <ЩО торкаєтьсл обробленнл інтермедії Довгалевськоrо це рлд не 
викінчених, а з грубmа намальованих картин. :Комізм впливає не так з 
ситуації характерів, лк більше з рубашних і тривілльних висловів:. (71 ). 

І взагалі, критерій оцінки інтермедій у М. Вознлка не виразний, хоч і по
мітно, що він ціпиті. вище 1·і з них, що лскравіше відбивають соцілльні 
тенденції. Але, надаючи великої ваги ідеології, що вилвллють літературні 
твори, навряд чи можна бу,n;е погодитисл з такою оцінкою, що її подає 
автор, порівнюючи інтермедії І"\.ониського до Довгалевського: «не тільки лк 
Їх наслідуванпл слабішими є інтермедії Юріл :Кониського, але головно з 
причини недостачі національної освідомости й недостачі' розумінпл грози з 

боку Московщини длл У країни в їх автора» ( L 67). І раніше: «до того ступнл 
національної свідомости нtJ піднессл їх автор щоб вивести козака або запо
рожцл, лк одного з головних своїх героїв» (82). Лкщо досліджує автор певну 
літературну форму, то найперше потрібно йому звернути увагу на особли
вості цієї форми й на те, .нк відбивається в ній певна ідеологія, що відома 
й з инших джерел. 

Проте, присвячені інтермед11 розділи мають більш-меньш суцільний 
характер. Що-ж до решти, то цього сказати не можна. Чому власне nиділлє 
автор «вірші та діялоги» ОД «3авлзків сатиричної побутової комедії»1 Хіба-ж 
бракувало цім діалогам едементів сатири та побуту1 І знов-таки бачимо ми 
й тут невиразність у розумінні Грунтових термінів. :Коли уважати комедію 
передовсім за форму театральну, то хіба-JК не ближчі до неї як-раз оці самі 
вірші й діялоги? Нам довелося вже підкреслювати консервативність са:моr 
термінології, завдлки якій один і той самий термін . об'єднував протилежні 
часом явища. Що-ж до сатир Некрашевичевих, то в одній із попередніх 
своїх праць цілком правильно зазначав автор, що Їх «не можна зачисллти 
до драматичної літератури» 1 ) ; тому й до речи тут говорити тільки про ко
мічні та сатиричні еле:меити, а не про комедію. 

Головна хиба цієї книжки та, що не з' лсував собі її автор виразно 
сво1 завданнл: що власне :можна розуміти, як «початки української комедії»: 

1) М. Во з н лк. Стара украУнська драма і новіші досліди над нею. ВН'ГіШ, (1917 
М 6) Т· СХП, 189. 
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різні форми комічного, чи простуваннл до лкої-будь, хоч-би цілком своєрід· 
пої форми комедії'? І невиразнісrь ца спричию1ласл того, що 1шижка не 
дає вдасне своїх висновків. Оrож і мусиrь авrор у свому закінченню, не 
подаючи тез, що 1·х-би виправдував був поданий вище матеріял, звернутись 
до Прокоповича та Трохимовича, .яких не торrсавсл він раніш. І такою-ж 
сторонньою, необrрунтованою улвллєтьсл його думка, що «на жаль в історн 
української драми не бачимо триююго розвитку тих елементів, котрі зв.азу
вали драматичну поезію з життлм і буди відбиткою ідеалів лкоїс1, частини 
української суспільности» ( 166) - питань про соцілльну ідеологію торкавсл 
до цього часу автор тідьки випадково (71, 82, 95). І коли автор силуєтьсл 
3влзати поданий матеріял з пієсами Котл.яревського, йому знов-таки бракує 
Грунту; і знач но вже більше підстав маємо ми, щоб зближувати бурлескні 
елементи різдвляих та вел:икодніх вірш з ся.мою Енеїдою. Загалом-же ли
шає книжка вражінн.а сирового, необробленого матеріалу. Сила витю'ів, коро
тенькі та доводі-таки невиразні оцінки наведених пієс, брак прагматичного 
звлзку в викладі, цілковитий нарешті брак уваги до форми, а також теат
радьного аспекту- все це примушує бажати, цехай шановний автор, добре 
знаючи всенький оцей матерілл, r'рунтовно його переробить. 

Вже 1924 року видав Харківський ДВУ невеличку rшижку Г. Хо т
ке в и ч  а про галицький театр 1 ). В корІ)тенькій передмові до неї зазначає 
автор, що його «робота, ц11 перша проба систе�штичного викладу явллєтьсл 
скорше зібраннлм матеріялів до історії, ніж самою історією»; але наприкінці 
книжки дізнаємось мп, що на свою роботу автор <<дивитьс.11 п е .як на 

н а у1tо в у с т у д і ю, а лк на популлрно-nаукову розвідку для інтелігентного 
читача» (стор. 33. пр. І) 2). Книжок з історії театру в нас бракує, .як науко
вих, так і популлрних; тому кожну, хоч-би іі на вузьку тему написану 
книжку можна тільки вітати. Але тут повстає питапня: якого саме читача 
мав на увазі автор, складаючи свою книжку? Видпма річ, не галицького, а 
з Великої України; і тоді, хоч як-би покладавсь автор па його інтелігент
ність, не пошкодило було-б подати делкі відо�юсті про ті загальні умовини 
галицького життя - соцілльні та культурні, Ні1 !'рунті .�ших розвивався в 
Галичині театр. Взагалі-ж писати історію галицького теа�ру, про юtиfі свід
чать переважно тільки уривки пієс - надто важко; отож, 111оже, єдивиfі мож
ливий шлях пакрес.шти цю історію було-б, 111алюючи лвища галициюго театру, 

----------- ----

1) Істор і л Галицького театру. Випуск перший. Гнат Х от It о вич. Народній і с<ч1едне

nічний театр у Га л и чин і . ДВУ. 1 В24-. Харків. стор . 5�!. 3000 прим. 
2) Про популлрні завданнп спідчать і додат rtп до rtнижки: опис омопсннл ні!' п Гали

чи;1і, коротенькі уриn1ш та перс1,ази 3!Іісту оrtр е м их урпnr;ів �1:стеріл,1ьних та інтермедій. 
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подати перед тим бодай коротенький нарис польського театру. У тому··ж 

вигллді, лк це зр обив Г. Хоткевич , читач не матиме суцільно го вражінн я. 
Кілька слів п ро діллогі чний елемен т  у народніх піснях, «А рхап гело ви 

в·І;щаніл Маріи», «Dialogus de passione Christi», галицьк:иfі текст «Xptatr:.i' 

7tci.oxmv», «Слово о збурен ню пе кла», інте рмеді ї Гавватовича 1 ) , галицька ре

дакція вертепу, варіннт різдвлної драми, що зберігся на Угорщині- отакиИ 

мате рілл розгллдає автор. Оrже думаємо, якщо рбмежи всл автор і сторією 

галицьrtого театру, то слід б уло- б узлти П инmі тексти - «Ділло г » Волковича, 

вида ні Франко�� « Антипроло г» та «Бенкет духовний» і ті коштовні уривки, що 

надрукував Їх акад. В. Перетц у с воїх статтях «К:ь исторіи польскаго1JJ рус

скаго народпаго театра». На підставі всього галицького матеріялу вже ле гше 

було-б автор ові поробюи яrtісь висновки, хоч-би про форми містерій та 

мо раліте в Галичині, оскільки це можна с1шзати на під ставі уривків. Автор 

зауважив, що ма теріял подає він у хронологічному п орлдкові, і крім цього 

нічого власне не нагадує про історію т�атру. Спочатку здибаємо ми де

які невиразні спостережіннл про театральні елементи церковної одправи 
" Форма театральна - це мабуть один з елементів психі[tи людської, бо вона 

нічна. І хр истіянст во і навіть право славі є перших розумніших часів ту 

вічність і невід'ємність признавали» (7). І це доводить він існуванюш. таких 

драматизацій богослуженнл, як «mествіе на осллти» та инші «дtйства» під -

час цвітного тижня, миттл ніг па страсний четвер. Але хіба ці звичаї ха

ракте рні дл11 п е р  m их часів христілнства? До того-ж з них з н аємо ми тільки 

про існуванпл на Україні миттл ніг. Розповідаючи далі про перші часи га

ли ц ько г о театру , авгор з вертається до діллогічних форм у церко вному 

вжитку, спо стерегає Їх (і це дуже цікаво) в Кирила Туровського (теж гашr

чанина?); пдутаєтьсл далі :між епічними та лірични ми речами з діллогічншш· 

момептами і такою вивершеною формою діялога, як « Ар х анге лови вtщаніл 

МаріИ>> (стор. 89). Кажучи далі про боротьбу Київської церкви з елементами 

театру, зазначає автор, як вона «поча.,1а повставати проти внесе ння теат

рального елементу не тілши до церкви, а навіть і в обхід життя повсяк

часного» і посилаєтьсл тут .на Луку JІ(идлту («мос1tолудство вам, братіє, не

л1шо имtти») 2). І далі: «В услкім разі .результатоJІІ цих переслідувань б уло 

те, що драматичним елемент був зовсі�r виключений з · це рковної практики» 
(10). Виходить таким чином, що драматичного елементу в ращ1ій к и ї вс ь к і"й 

') Чому потрібно було апторопі зазначити n пере_дмоnі «принцип вш;ладу - хроноло· 

гічний», 1tоли до\ержупатш'я його не мив він змоги? 

2) На піщо бу.10 згадувати за цr,ого нонгородс1.1\01·0 1:н:скоrrа. 1ю.ш га"1,бип скомо· 

рохів і Теодосій Псчерськпй'? 
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церкві було спочатку чимало, і що тільки сувора боротьба знищила їх у 
церковному вжиткові. Нема тут чого й казати, що цідком заперечують такі 
висновки історичним фактам: ми нічого не знаємо про таке збільшеппл 
театральних елементів у київській церкві, що воно простувало-б до утворенпл 
містерілльного театру, нк це було па Заході. Разом з тим, не маємо :ми відо
мостей і про боротьбу київської церкви проти драматичних елементів цер
ковної одправи. Але далі дізнаємось ми, що все, про що йшла розмова на 
сторінці 10-ій торкаЛ:осл тільки к и їв с ь к о ї церкви. «Україна.". пов:ала в 
инші умовини; її стара церков зберегала «краплини духа живого серед суспіль
с1·ва навіть у найтемніші часи», і <формами древнєдраматичними» «давала своїм 
вірним хвилини чистої божеської екстазі і форми ці були містерії»· (11). І далі 
переходить автор до галицького театру. Що-ж тоді розумів тут він під 

Україною, протиставл.ачи її І\иїву? Невже-ж тільки Галичину? 
Чимало можна було-б і ще поробити авторові зауважень, та й того, що 

наведено, здаєтьсл, досить, що- б характеризувати цю «науково- популлрнр 
книжку 1). 

Ширше, що-до терміну й місцл, завданнл має книжка проф. А. Білець
кого <Старинний театр в России І. Зачатки театра в п�родном бьпу и школь
ном обихо.це южной Руси-Украинь�". 2) 3 9 її розділів вступний розповідає 
про завданпл драми взагалі; 2-4 про драматичні елементи в українському 
фольклорі; 5 - 7 присвяче но шкіль пому театрові; 8 - його сценічній техніці; 
останній-· комічним формам укр. театру і його впливу на театр російський. 
:Книжка проф. Білецького викликала вже сувору (може занадто) рецензію 
:К. :Копержипського, 3) і чимало закинути їй дійсно можна. 

Автор очевидячки мав на меrі подати популярний нарис минулого 
українського театру. Річ цл не легка за сучасного сrановища наукової його 
розробки, і сподіватись, що вдало буде її виконано, можна було-б тільки, 
коли-б автор1 проробив велику підготовчу роботу, вже цілком наукового ха
рактеру. Але, особливо длл делких розділів, така постановка роботи вима
гала була-б чималої затрати часу й енергії. Простежити ступнево, лк пако-

') Не личать денкі аnторові прийоми не тільки наутtовій, але й популнрній к.ннжці. 
Полнки переклали {Eulenspieg·el» - !Sowiztlzial». «Полл' перекладає, то робить це во сми

слом: Eule - сова, Spiegel - вер:кало; отже у нього Sowa і Zrzadlo, великорос прнмо ста

nnть «Oontcт Драла» .. . (21 пр 11. Що-ж д.о попередників своі'х, то в Хоткевича» проф. Пет

роn, л:к :киі'всь:киІі: патріот певен, що й світ розпочав сnоє буття не де-инде, нк у Rиi'ni, а 

перші ангели не инакше нк були :киі'nсь:кі <граждане» ,стор. 19 пор. 57-58). Коли вже заки
дати ак. Петрову ю1УІ1сь:кий патріотизм, то чого-ж вартий r. Хоткевич? 

2) Рідко можна побачити так неохайно що-до :коректи видану :книжку, як видало 
оцю сИвдательство В В. Думнов, насл. бр. ОалаевЬІх» М. 1923, стор;· 103. 

3) 31ФВ. УАН. IV (1924), 254-257. 



С'і'УДІЇ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ 1917-1924 �������-----'--'----�� 

219 

пичувались драматичні елементи в українськіИ народній словесності, уважно 
аналізувати окремі записи та варіянти - це тема окремої і досить складної 
роботи, що не стояла очевидно авторові па черві дня. Те-ж до певної міри 
стосується й розділів, присвячених шкільному театрові. Але й тут, JШ, і у 

всій книжці, автор розглядає матеріял занадто вже похапливо; перебігаючи 
од одного явища до иншого, робить він нашвидку цікаві иноді спостережіння, 
але наврлд чи переконають вони науково-свідомого читача. Розгляд шкіль
ного театру попереджує характеристика головнвх типів середнєвічного театру 
па Заході і зокрема в Польщі (36-49), чим И утворюється необхідний для 
зрозуміння .ІІRИЩ українського театру Грунт. Аналізі-ж шкільного театру та 
вертепу присвлчено вщtсне половину книжки, чого звичайно замала. І ва 
жаль, саме ці два розділи про українську драматургію дозводяють чимало 
поробити авторові закидів. Беручи навіть до уваги думку авторову, що про 
еволюцію київської драми поки - що говорити важко, можна було-б бажати, 
щоб звлзав автор присвлчеві украfнській драмі розділи з тим вступним про за
хідвііі театр начерком, що його подав 

. 
вів раніше. Йдучи хоч ва схемою, яку 

бачимо ми в праці проф. Рєзанова, можна було подати характеристи1tу окремих 
жанрів українського театру, виходлчи з зростання театрального елементу -
од діллогізованої вірші й до закінчених з інтермедіями пієс. Та на жаль 
бачимо ми тільки невиразні :й побіжні уваги про необхідність відрізняти 
«драмЬІ для чтевіл:. й �драмЬІ для исполненіл». (63-64), Що-ж до еамої 
аналізи київської драми, то зроблено її занадто побіжно. :К.ілька разів зустрі-· 
чаємо ми твердження, що українська драма складалась під двома голов
ними впливами- містерії та єзуїтської драми (52, 64, 64), але не можна 
тут не погодитись з рецензентом цієї книжки, що відірваність українського 
театру од соціяльних та політичних умов українського життя це регрес, по.: 
рівнюючи до. відомої праці ак. Петрова 1 ). І тому голослівно бревить ви

ставлена наприкінці книжки теза: (;Старинньrй театр на Украине не бь1л:, 

как многие зто думают, мертворождевньrм детище:м школьной схоластики и 

мовашеского педантиз.м:а. чужд11м народу и Даже враждебнЬІм емр (98-99). 
Цілком зайвий для популярної 1шижки список укр. драм (56-58); 

читача-спецілліста він не завдовольнить ні якістю, ані кількістю; иншому-ж 
він і не потрібний. НайцікавішиИ розділ книжки це передостанній, де автор 
вдається до сценічної техніки украївськоrо шкільного театру (88-86). В 

літературі Історії українського театру це перший розділ, що актуально 
с1·ав .. ть питання про давній український театр, нк своєрідне мистецтво, про 
Иоrо устрій, декорації, акторський стиль, то-що. На жаль, і ці сторінки 

2) Е. Еопержинеький, 257. 



ПЕТРО РУJ!:Пі 

накинуті також побіжно. Не завсіди знаходив автор необхідний матерілл в 
укр. театрові, от.же цілком до речи притлгнув вів тому відомості про єзуїт

ський театр та теорію Ланга про деrшамацію. І, лк дальші дослідники 
почнуть хоч-би з запереченнл зробленого проф. Білецьким, то варто вже те, 

що питаннл про суто театральний бік українських вистав поставлено. 
А втім, хоч і чимало в цііі книжці не завдовольющ читаєтьсл її лешо 

і читач діИr.во може перековатисл в ТО\\1у, що театр давньої України заслу
говує на увагу 1) . 

Наприкінці слід ще згадати про план грандіозного корпусу старовин
них українських драм 3 відповідними вступними розвідками, лкий виготував 
до друку проф. В. Рє з а п о в. ([сторіІІ української драми. Автореферат. 
«Наукові Записки». Орган київських науково-дослідчих катедр. Київ. 1923, 

т. І, 97-107). Виданнл розраховано на 9 томів: І. Вступ. Містсріл в Гал и

чині. 11 Теоріл драми в шкільних пїітиках. Улаmтуваннл сцени (з малюн
ками)-Ш. Шrtі.п,ні дійства велиrиднього' циклу. IV. Шкільні дійства різд
rншого циклу. - У. Драми про свлтих. -VI. Пі єси характеру «Мораліте». -

VII. Драми на історичні сюжети. - VШ. Українська драма в Росії (пієси 
С. Полоцького, Іс. Хмарного. Одровонж-Мигалевича, «Стефанотокос'Ь> та ин.
ІХ. Початки на Вкраїні драми побутової (інтермедії та інтерлюдії)». В 

• 

своттому про цю роботу авторефераті автор, подає між иншим і деякі тези, 
що освітлюють його погляд на ті чи инші факти. Не час, звичайно, вислов

люватисл з приводу Їх:; що-ж до пдапу, то він, лк і кожний инший, матиме 
свої хиби. Так і тут не завсіди легм буде аnгорові відділити мораліте од 
драм про свлтих (Алексtй челов1нt'Ь божім), або мораліте од nієс на історичні 
сюжети; але врешті цих хиб ушшну1 и неможд1шо . І можна тільки побажати 
заслуженому дослідникові українсько!'о театру, лк-наfішвидче до здіИсненпл 
свого плану приступити. 

Лкщо й доводилоса зазначити деякі хиби в працах про давній театр 
українськиіі, все-ж можна сказати, що за тлжких умов длл иауrивої праці, 
лкі не сприяли інтересам до минулого, традицію в роботі не загублено. 
Проте, значно гірше стоїть справа з театром ХІХ віку, що И раніше мало 
звертав він уваги дослідників. 

В цьому театрі позначити можна власне два періоди: 1) театр <диле
тантсшиfІ» - кріпацький аматорський, та той професійниtt , в юиму були 
українські вистави більш-менш поодинокими виЛплтками; 2) театр профе-

1) 1\іожна полшJ11tуnати, що не видано її укр. мовою: читачеві-росілнинові пона менш 

цікава. 
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сійний з 1881 року, коди дозводено було вистави українською мовою 1). 

В перmиfі з зазначених пері_одів українського театру власне не було, і 
український, спочатку сюжетами, а згодом і мовою, матеріял трап.1лвся 
тіль1tи· випадково, поміж польських та російських вистав. Але потроху зби

равсл репертуар, визначалися особливо здатні до українських ролів актори; 
лкимсь деслтком пієс обходилися цілі деслтиріччл, виставлнючи ці пієси 
і на Україні і по-за її J\Іежами. Отже цю дилетантську добу вивчати конче 
потрібно, щоб зрозуміти буйний розквіт українського професійного театру 
за 80-их років. Збудували його· місцеві актори, що їхнл єдина школа була 
сцена, 3 ЇЇ доволі консервативними в провінції традиціями. 

До цього театру має�ю деякі нові матеріюпr. К К о пер ж ин с ь к и й  
в статті «Магічно-акробатичні вистави на Україні» («Україна» .. 1924. № 3, 

53-61) розповідає про гастролі закордонних штукмайстрів по осерєдкttх 
України. Матеріялу цього дослідники театру так що й не торкалися іще. 
Використавши автор деякі афіші Київського Центрального· Архіву та мало
відомі згадки про подібні вистави в мемуарній літературі, подає досить суцільниfі 
малюнок цих інтересів публіки українських міст. Можна додати, що згадки 
про таких гастрольорів трапллютьсл не тільки в «Одесск. Вtстникt» (деякий час 
виходив з російським і французь�шм текстом - �Journal d'Odesse» ), а та1t 
само і в дописах з України в столичних газетах. Завітали ці-ж самі цир
кові актори і до Петербургу та Москви, і в столичних газетах безперечно 
знайдуться замітки, що дадуть спромогу точпіm уюч1ти, лкий саме характер 
11�али ці вистави. ЗазначаІі: між иншим автор, па підставі Шалікова, про 
кріпацький цирк у Ромні (59"-60) і висловлює навіть гадку, що «україн
ський актор ..... в чужоземні фігллрські штуки вніс якесь помітне напла
стування свого особливого народпього мистецтва> (61). Звичайно, могло воно 
так бути, але такий кріпацький цирк це було лвище вийнлткове. 

Ті-ж самі афіші Центрального Архіву 2) зберегли між иншим fi афішу 
про виставу в Київі р. 1823 пієси « Helena, czyli Науdашасу na Ukтаіпіе». 

Більшість пієс, що Їх виставллли за ці часи по Україні, можна вважати за 
загублені. Отже, пощастило др. І в а н  о в і Б р і ко в і знайти в Львові рукописа 
цієї драми, що належить відо:мо�1у ділчеві польського театру Лву Непомуку 
Каминсько:му («Драма з коліївщини на основі драми Кернера». ЗНТіШ, 
СХХХ, 121-131). І раніш уже було відомо, що драма цл-персробка роман-

' ) Цей період три вав геть аж до революціі" 1905 року; 1917 рік починає останній . 

") �Іаючи на меті подати в найближчі часи доrtладні відомості про попсь1tий театр 

у Кпі"ві, обмежуюсл на самих-но цих вказівках. 
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тичної Rauberdraшa Кернера «Hedwig dic Banditenbraut». Каминський змі

нив у німецькій драм.і тільки те, що потрібно �уло, щоб пристосувати драму 

до часів гайдамаччини. Автор намагавсь свою драму історичною зробити, 

але його гайдамаки - це «Кернерові розбишаки, пересаджені з границь 

Італії на Україну». Rаминський добре знав львівську публіку; тому, догод
жуючи невисокому її смакові, «він ..... мусів розвивати правду сцени у 
фантастичні орr'ії дешевих ефектів, у .яркі калейдоскопи слів, не пов' ізапих 

пі думкою, пі артизмом> (131). �ожна ще до цього додати, що догоджував 

цією пієсою автор певним класовим поглядам шляхетської або міщанської 

публіки, що на ці вистави збцраласл; длл неї гайдамаки ототожнювалисн з 

розбишаками. 
Дві статті маємо ми до генези Наталки-Полтавки. (М. М а р к  о в с  ь к и й 

Наталка-Полтавка і Москttль-Чаріввик І. п. Rотл.яревськоrо. ЛНВ 1919, 
ІІІ, 250-256), виходячи з зазначеного ще Дашкевичем впливу «Козака-Стихо
творцл» ва «Наталку-Полтавку», додає ще де.які детальні яаближеннл, роб

. ллчи поруч з тим ще й деякі зауваженвл що-до самої пі�си. Значно ціка
віша инша статтн, що розглядає ту-ж саму проблему генези пієси в чисто 
театральному аспекті. 

Д. Антонович («Перша Наталка-Полтавка». Нова Україна. 1923. Х. 

63-7 4) підкреслює тісний sвлsок пієс Котллревського з полтавським теат
ром, що на чоді його він і столв. Отже, на підставі видрукуваного дослід
ником рос. мистецтва Врангелем 1) щоденника першої акторки, що грала 
Наталку, подає автор дуже цікавий причинок до сценічної історії славнозвісної 
nієси. 3 Нальотової була надзвичайно вродлива дівчина, багато до того-ж 
обдарована різноманітними здібностлми; вона дивує співами полтавську 
аристократичну публіку, до лкої належала; гарно грала на гітарі, добре 
танцювала. Найбільший овтузілзм викликала вона в аматорських виставах; 
старий квлзь полтавськ. гев.-губ. Лобанов-Ростовський захоплювавсл 11 мі
микою (Нальотова вміла «:мовчати• на сцені). Артистка вміла цілком відда
тисл грі: «Коли л танцювала - згадує вона- то л ставала до всього глуха» 
(72). Репертуар, в якому виступала Нальотова, це комеділ та комічні опери 
сучасних російських письменників !); особливий успіх мала вона в пієсі « Чест
ное слово>, де града ролю графіні, а Котллревськийг ЇЇ дядька. І цілком можна 
погодитись 3 висновками, до нких автор приходить: <Котллревський, компо-, 
нуючи родь Наталку-Полтавку, не болвсл поставити длл цієї ролі й вимоги 
доброго голосу, й уміння справляти вражіння :музичним і вираsливи:м співом 

') На жаль, автор не каже нічого, де й коли надру ков ано цього щоденника. 
2) І окремо з портретом Нальотової. Ляйпціг. 1923, стор. 15. 
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і вимоги таланту драматичної актриси, бо вів добре звав, що Нальотова всі 
вимоги може своїм талантом завдовольвити. Навіть, коли в ті часи фінал 
nієси Наталка-Полтавка ківчавсл загальним танцем, то й тут Нальотова 
була ва височині своїх завдань>. Торкнувся наприкінці автор питання про 
те, яІt ставилася була перша Наталка до української мови. Шодевника на
писано було німецькою мовою, иноді французькою, але з численними помил
ками. І ще видавець щоденника зазначав, що з усіх мов найгірше знала 
Нальотова російську; отже, виходячи з цього, а також із загальних умов по
буту тодішнього панства, робить Д. Антонович висновок, що Надьотова знала 
українську мову краще од московської. Можливо, що так воно й було, але-ж 
нічого не знаємо ми про походження Нальотової, а доводити, як це робить 
автор, що <ЇЇ врожденна музичність, чудовий голос і виразистий чудий спів 
очевидно були природженими українськими рисами) - буде трох:И легковаж
ним. Далі автор і полснює, що лк-би Нальотова української мови не знала, 
всі її природні здібності цілком забезпечували і ролі Наталки-Полтавки, і 

цілій пієсі успіх. До того-ж, і не були тоді вимоги навіть і столичної пуб
ліки дуже суворі що-до вимови акторів. 

Не доводиться підкреслювати всієї ваги таких розвідок, що вводячи нас 

у самісіньку гущавину театрального життя, знайомлять пас з тими взірц1ши, 
що мали перед своїми очима драматурги, компонуючи свої пієси. 

Котляревському-ж присвячена й низка инmих заміток: П.Ру л і н а («До 
Москаля-чарівника». 3ІФВ УАН IV, 237-239), що зазначив, як дже
рела, длп співів Фінтика співаники XVIII та ПО'І. ХІХ в. в. Історії сце
нічних текстів торкаються замітки П. Фи л и п о вич а («До тексту Москаля
Чарівника». (іЬ. 236-237) та R. І\, о пер ж и н  с ь  ко г о  (Декілька джерел до. 
вивчення історії постановки драматургійпих утворів І. П. Котляревського, 
Червоний Шлях, 1924, М 8-9, стор. 251-255). В першій надруковано сцену, 
що її викинув Куліш, передруковуючи р. 1862 з <Украин. Сборн.» Срезнев
ського пієсу; випущена сцена нічого не дає для розвитку дії, і Куліш 
дав тут волю своєму нахилу редагувати. Що-до другої замітки, то перелі
чує автор викреслені місця в текстах Котляревського, що переховуються 
тепер в «Центральній Бібліотеці Російської Драми» (в Ленінграді, колишнл 
б-ка Олександр. Театру), і які дають «право на один міцний висновок. Теат
ральна публіка і сприймала на конові пієси Котляревського в значно 
зміненому вигллді» (255). 

Під той час; коли не було ще постійного україв;ського театру, не аби
лку роліо відогравав театр аматорський; в ньому виховувалися актори, що 

вступали пізніше до професійних труп; до того, виникши часто підо впл:ц-
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вом гостинних виступів лко1сь постійної трупи, підтримували ці вистави 
традицію українського театру. Отже, до історії та�юго аматорського театру 
маємо ми делкі пові, на жаль, ще нсчисл:енні матерілли. І найперше 
випадає одзначити тут статтю В. Мі як о в с  ьк о г о. Невідомі твори 
М. В. Лисенка (Черв. Шл. 1923, No 2, 220-225), де подано цікаві відо
мості про студентсь1tу українську виставу у J{иЇві, що в ній найближчу 
участь брав М. В. Лисенко; виставлено було. «Натал1tу-Полтавку> і, 
як зви'ІаЙLІО тоді роби.1осл, заrйпчуваласл вистава співами. Коротепький 
спомин про відомі 1tиївські вистави 1 872 · 187 4 р. полала С. Ру с о в а (Спо
мини про перший театральний гурток у І{иЇві (ЛНВ. 1 918 . IV-VI, 104 - 107); 

денні відомості про пізніші вже часи знаходимо й у М. Ма рш ип с ь  к о г о. 
Спомини. 1884-1888. Дніпро. Календар-альманах. Накладом укр. т-ва до
помоги емігрантам з Ведикої України. Льв. 1923. 92-95), та в автобіогра
фії І. Л. Шр а га (Наше Минуле. 1919, І-П, 137). 

Матеріллів, а також і дослідів, що освітлювали-б український побутовиfі 
·театр за доби Иого розвитку, теж маємо обмаль. І перше місце належить 
тут сторінкам П. К. Са к с  а г а  н с ь  к о г о  «Лк н працюю над ролею» (Теат
ральний порадник. Київ. Дніпросоюз. 1920, № 3, 37-42); падзвичаfіно харатt
терна длл цього винлючно серfіозного лк на ті часи актора та режисера, 
ця стаття вводить в акторську лабораторію, з'ясовуючи особистий підхід 
цього актора до свого матері.ллу, довгу і вдумливу роботу його над кож
ним сценічним образом. Разом з тим, подано в цій замітці і делкі історичні 
дані. Далі знаходимо ми �ещtі згядки про укр. т. · 1880-1900 років в ціка
вих мемуарах С. Чика лен к а  (ЛНВ. 1924 . V-IX); спогади ці тор
каютьсл вражінь гдядача од перших тріумфальних вистав трупи Кропив
шщького в Харкові (V, 411), а також того розбрату, що такий характерний 
був длл взаємних відносин українсших труп (VI, 136 - 138) . 

Дуже цікав11fі дос.1ід про житrн і працю І. Карпенка-І{арого дає книжка 
акад. С Єфр е м  о в а (Іtар:rснко-Карий. І. К Тобілевич. Т{ритично-біографіч
ниfі нарис. В-во Сорабrип. КfrЇв, HJ24, стор. 115). Хоч і мав автор на увазі 
головним чипом характериспшу К-К, лк драматурга, освітдює проте цл 
книжка П делкі моменти з історії у1tраїнського театру; торкається між иншим 
автор і тої театрадшої атмосфери, що виховала вона цього видатного пись
менника та актора; Rвичайпо, останньому цьому моментові уділено всього 
тільки кідька сторінок: д.'ІЛ такої характеристи�и треба довгенько попора
тися по тих газетах, що відкликалися на сценічні виступи Карого; а по-за 
всі:.\1 тим - це окрема ·вже тема. 

Ювилей М. К. Заньковець1t0Ї викдикав на жаль тільки невелике ви
дапнл «На честь сорокалітньої праці М. К. Заньковецької» (11 стор.) з 
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статтлми О . .  Rорольчука, 
П. Смутка і віршами П. 

С. Єфремова, С. Тобілевич, П. Филиповича, 
Т11чини та ІІ. Филиповича. Лк і личить воно 

ювилейному виданню, принесдо й це теплі привітні слова та побажанвл. 
Питавнл про генезу любови до рідного краю в Заньковецької та Са

довського торкаєrьсл М. Ма рк о в сь ки й в зам. «Невідома драма Панаса 
Мирного («Україна». 1924, М 1-2. 163-169); подає він відомості про напи
сану ще р. 1905 драму Мирного, в лкіИ досить прозоро розповідається про 
той mллх, що привів Заньковецьку до сцени. Драма ца не побачила ві 
копу, ані друку: «длл сцени вона не була пристосована . .. це дійсно життьові 
мадюпки», лк розумів їх сам автор; до того-ж, змальовані в вій факти були 
відомі та зрозумілі для всіх, хто знав життл славнозвісноУ акторки. В до
даних до переказу з цієї драми увагах зупинлєrьсл l\I. М<tрковський на 
одному з персонажів: «в особі поважного нанчителл, . радюt<tла, 1ший: має 
великий вплив на всіх, хто коло нього обертавсл, треба бачити відомого 
Дм. Пільчикова» (167). ВиходІІчи з того вп.'lиву, що мав Пільчиков на Кар
пепка-Карого (див. про це в С. Єфремова ... стор. 19-23), робить авте>р ви
сновок, що цей самий вплив міг через Івана Карпенка відбиватись і на 
ІІнших ч.1снах цієї сдавстної' родини. І далі: «тепер нам стає неним-, відкілл 
П у Тободевича і у М. К Заньковецької така любов до рідного краю і до 
рідного театру - вс_е це з'лсовуєтьсп впливоl\1 Дм. Павл. Пільчикова» (167). 

Але наврлд чи можна з цим погодитися. Що-до Ів., Карп.1 то справу було 
вже з'лсовано і раніш; що-до Мик. Rарп. та М. Заньковецької, то не знахо
димо ми в цих думках М. Марковського нічого певного. Передусім, був Мик. 
Іtарп. значно молодший за свого брата, і життл його проходило в инших 
умовинах; що-ж до Заньковецької, то зустрілася вона з Мик. Rарп. вже 
післл перших своїх виступів в ролі Наталки в Ніжені; виводити любов 
Заньковець1юї до України через Садовського - Карпенка-Карого до Пільчи
кова унвлаєтьсл мені занадто штуч!1им. Питаннл-ж про любов до рідного 
краю й до рідного театру взагалі поставлено елементарно. 

Дал.і, тої-же доби побутового театру торкаютьсл викликані вимогами 
часу статті П. Ру л і н а �<Л. дініцька» («Нова Громада>), 1924. М 19) та 

В аси л ь  It о Мил л їв а «Майстрі минулого» (Барикади Театру, 1924, .№ 4-5, 

стор. 6· 8)- з нагоди ювилею Ф. В. Левицького. 
' 

Окрім цих книжок та статтjв, що освітлювали певну добу українського 
театру, можна зазначити ще й денкі спроби подати коротенький оглнд 
всього розвитrtу його в цілому. До історії вивченнл самого театру відноситьсл 
надрукована вище стаття автора цих рлдків (див. стор. 13-19). Далі можна 

ЗАПІіІСКИ !СТОРИЧНО·ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УАН, КН. V, 15 
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звернути увагу на популлрні нариси О. К и·с і л 11 «Шляхи розвитку україн
ського театру» (Театральний Порадник . .№ 4, 1920-1921), Л. Б і л е ц Ьк о г о  
(Українська драма. «Дніпро», 29-48) та Д. Ан т о н о в и ча (Український 
театр. «Нова Україна». 1923. І, 133-141)1). Усі ці статті надто коротенькі: не 
спромоглася ще украЇRська наука дати солідну книжку з

· 
історії свого 

театру. Що-ж до першого ,3. зазначених оглядів, то відрізняє його від инших 
нарисів схематичність викладу И вели ченька кількість малюнків, що над
звичайно прикрашують брошуру (див. про неї мою рецензію: 3ІФВ. 

У АН, .№ 2-3, 236-239). - Нарис проф. Білецького непропорційно мало 
місцл віддає новому театрові. Окрім того, псують його делкі твердження, що 
без пих навіть популлрна книжка могла-б перебутись. Отже, хоч лк ша
нуємо «Наталку-Полтавку», та инакше лк за зайве тільки прибільшення не 
маємо думки, що цл опера не «втратила свого художнього та ідейного зна
чіння до сьогоднішнього днл» (42), або: 4:Не дивллчись на те, що ріжні теми 
И сюжети клались в основу історичних драм і писали їх драматурги з 
ІГайріжkоріднішим світогллдом, об'єднує Їх одна глибоко патріотична ідея 

боротисл зі своїми наИQільши:ми ворогами - Москалями, Поллками fi Тур
ками - до останнього ... Велика Україна була тією Прекрасною Дамою, ли
царями якої були всі драматурги історично-драматичних драм> ( 4 7). Наврлд 

чи потрібує українська драма таких панегіриків: з'ясувати по можливості 

яскраво всі обставини, посеред яких розвивався український театр - це 
найкращий mдях, щоб зрозуміти всі характерні його, як позитивні, так 
само й ·негативні риси. І до того-ж, хоч як-би відокремлював автор своїм 
заголовком драму од театру, але для популярного особливо начерку необ
хідно ).Іідвер·и базу під таку галузь :мистецтва, як драма. Що-ж до останньої 
з ::�азначепих статтів, то слід на ній зупинитися, хоч-би через те, що автор 
її друкує велику книжку про укр·аїнський театр. Вигідно відрізняючись од 
багатьох праць з історії театру своїм дійсно театральним аспектом, не по
збавлена зате �tпижка цл багатьох фактичних помилок, або й непорозумінь. 
Так, зазначає автор, що біблійні персонажі українських драм виходили в 

німецькій одежі: автор, розглядаючи відомі ілюстрації до комедії о «Блудном'Ь 
сьшt> Семена Полоцького, не звернув уваги на те, що ці маліонки - тільки 
репродукції голандських гравюр 2). Що-ж до епохи «дилетантського>, лк за
значив п вище, театру, то значно прибільшує автор вагу укра1нського еле-

') І окремо. Український театр. Конспективний історичний нарис. Ляйпціr. 1923, 

стор. 14. 

2) див. •Русскія народнЬІя картинки. Собрал'Ь и описал'Ь д. Рови нск і й•. Спб. 1881, 

Ш, 8-38; (Сбори. ОРJІОл. XXV). 
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менту в репертуарі провінцінльних українських театрів. І в Щепкіна навіть -

на це показує докладніше sнайомство з його репертуаром, - не були україн

ські ролі абсмю:гпо па першому :місці; і в Київі, як і в инших осередках 

У країни займали взагалі українські пієси не таке вже показне :місце, як це 

гадав автор. Але саме цей період найменш для нас відоМ'ий; тому най

більш серйозної наукової уваги та обережности він од нас потрібує . 

Лкі-ж. підсумки можна, закінчуючи цей оглнд, підбити? 

Лк і раніше, головну увагу звертав на себе давній театр ХVП-ХVШ 

віків; спираючись на чимаду кількість надрукованих вже тексті.в та по

даних на підставі їх розвідок і загальних оглядів, ішли ДQСлідники уторо

ваними вже стежками, .1ш і раніш віддаючи головну увагу драмі, як літера

турному творові; в кращому разі тільки побічно досЛіджуючи ті обставини, 

серед лких набувала вона всього художнього життя. І, разом з тим, в спро

бах цих охопити розвиток драми за цілий період, не бачимо ми руба по

ставлених питань про те, що ВJІаспе 1·реба розуміти за і с т о р і ю  у к р  аїн

е ь к о г о  т е  ат р у і нкими шляхами повинна йти її розробка. Справді, за 

головну причину цього було те, що завсіди завважає дійсно науковому сту

діюванню історії театру: за головного свідка про давнє минуле цього ми

стецтва лишавтьсн в нас драма. І нк-раз отут стоїть на черзі довга та досит1, 

морочлива робота: уважно читаючи давні драми, викрити в них вказівки 

на спосіб театральних вистав; це дасть пам спромогу з'ясувати до деякої 

міри мистецтво актора, потрібний для вистави реквізит, а також і теат

ральну механіку. Але для такої роботи найперш потрібуємо ми певности, 

що надрукований текст цілком, в найдрібніших навіть рисочках відповідає 

рукописові. На жаль, і техніка читанин давніх рукописів, і значно елемен

тарніші вимоги що-до точпости їх видання, що були раніш- позбавляє Ііас 

змоги цілком покластися па деякі давні видання. 

Що-ж до спроб унвити собі реальний театр, па якому відбувалися 

вистави, то длн київських шкільних драм треба орієятуватисн па певну 

сцену й шукати її в мурах Духовної Академії: численні досліди про. її 

минуле, а особливо історін її будівництва у чималій для дослідника в при

годі стануть. 

Що-ж до дальших украrнського театру періодів, то тут потрібно най

перше довго й часом без жадних наслідків розшукувати матерінл. Навіть 

зосереджуючи. свою роботу на наИблискучішому періоді українського театру 

80-х років, не можемо ми ні не з' ясувати ного генези, ані дослідити його 

дійсної, себ-то театральної історії, не переглянувши гори газетного мате

ріялу, в нкому деколи вебагатьо.ма рядкаІІJи фіксувавса той чп JІIJmuit 
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момент з історії українського театру. І тільки перебравши величезний цеfі 
матеріял, можемо :ми скласти маршрут хоча-б головних труп, розгJІянути 

крок за кроком еволюцію їх репертуару, та ступневий розвиток окремих 

акторських індивідуальностів. Це робота складненька, але не. проробивши її 

не можемо ми щось більш-менш певне про цей театр тверд;�:1ти. Історія-ж цього 
побутового театру, що йому 1905 і рішуче - 1917 роки поклали ясні 
межі, що вони виразно закінчуіоть певний період - підводить нас до пря
мого вже розуміннл долі нашого пореволюціПного театру 1). 

Петро Ру.11ін. 

') JJк доповідь вачитано 4. П. 192:) в засіданні київської науково-дос:nідчоr катедри 

мовоапавст1щ. 


