




АЕСЯ
УКРАЇ Н К А

Леся Українка цікави
лася широким колом пи
тань у галузі мисте
цтва — драматургією, те
атром, музикою, архітек
турою, образотворчим 
народним мистецтвом.

У даній збірці вміще
но деякі твори або урив
ки з них, статті, розвідки 

листи великої україн
ської поетеси про худож
ню творчість, громадян
ське покликання митця 
та погляди письменниці 
на мистецтво.
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Впорядкування, вступна стаття та 
примітки доктора філологічних наук 
О л е г а  Б а б и ш к і н а

КНИЖКОВА ФАБРИКА «ЖОВТЕНЬ



МИСТЕЦЬКИЙ СВІТ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Леся Українка бачила світ у образному сприйнятті. Воно 
було у неї настільки всеосяжне й багатогранне, що виявлялося 
не лише в художньому слові, а й у роботі пензлем, у майстерній 
грі на фортепіано тощо. Всебічно обдарована, вона добре ро
зумілася на музиці й театральному дійстві, малярстві й архі
тектурі. Мала свою думку про історію і філософію, бо й сама 
була мислителем. Її філософія мистецтва виходила з ясного 
й неупередженого погляду на розвиток суспільства, на зміну 
економічних формацій соціальних класів, на зміну ідеологій. 
Обізнана з найважливішими соціологічними вченнями мину
лого й сучасності у всіх царинах їх вияву й застосування, вона 
стала на боці вчення соціалістичного. Утверджуючись на його 
позиціях, Леся Українка прямувала до сприйняття світу у від
повідності з марксистським світоглядом. В питаннях естетики 
в Лесі Українки це, може, виявилось найбільше.

Погляди Лесі Українки не залишалися незмінними. Вони 
розвивалися по висхідній лінії, весь час поглиблювалися. Так, 
наприклад, дев’ятнадцятирічною дівчиною вона написала для 
навчання своєї сестри підручник «Стародавня історія східних 
народів». Працюючи над твором, вона користувалася з книг 
буржуазних істориків та мистецтвознавців виводила появу 
мистецтва з притаманного людині прагнення до краси. Та з ча
сом на багатьох прикладах вона переконливо доводила, що
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навіть у прадавні часи мистецтво служило потребам певних 
станів. Вже тоді за мистецтво боролися владущі й за його до
помогою силкувалися впливати на людей, зміцнювати своє 
панування. Згадаймо хоч би її вірш «Напис в руїні», написаний 
1904 року, і збагнімо, що Леся Українка звеличувала народ 
як справжнього творця історії й мистецьких надбань. Початок 
мистецтва вона шукала в трудовій, творчій діяльності людей. 
За всіма тими барельєфами й фресками, про які писала ще 
в молодому віці, вона побачила не всесильність фараона, а його 
жорстокість і тиранію над народами, побачила вічний геній на
роду притаманне йому високе розуміння краси, прагнення 
зробити речі не тільки зручними й корисними для вжитку, а 
й поєднати зручність з красою в одне нерозривне ціле.

Мистецтво створив народ. Ця думка керувала Лесею 
Українкою, коли вона писала про піраміди й фрески старо
давніх єгиптян, палаци й барельєфи персі і ассірійців, коли 
збирала й записувала народні українські пісні та думи чи роз
глядала скульптурне погруддя Тараса Шевченка роботи май- 
стра-самоука. Вона бралася за голку й мережала сорочки собі 
й сестрам, а коли доводилося, то й сільським дівчатам, які їй 
товаришили, бо сама була дитиною народу й черпала в нього 
своє розуміння життя, нерозривного від розуміння краси 
й прекрасного.

Леся Українка любила слухати й сама співала народних 
українських пісень без композиторської обробки, бо чула в них 
голос народного хисту, переймалася незайманою красою музич
ного генія українського народу.

Старовинні вежі зруйнованої Акерманської фортеці нага
дували Лесі Українці давнє лихоліття України, там вчувався 
їй стогін невільників, прикутих до товстенних мурів у підзе
меллі, і навіть квітка, здавалось, виросла в тій фортеці на ко
зацькій крові.

Виснажена хворобою й нестатками, відмовляючи в необ
хідному для себе, Леся Українка заощаджувала кошти, які від
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дала на спорядження наукової фольклорної експедиції. Вона 
запросила зі Львова композитора Філарета Колессу, зібрала 
кобзарів, щоб записати на фонограф українські думи — гені
альний витвір нескореного народу, залишити думи для нащад
ків, щоб знали вони, що «наша пісня, наша дума не вмре, не 
загине». Водночас її цікавили старовинні єгипетські пісні, і вона 
перекладала їх, а до перекладів додала передмову, в якій, по
лемізуючи з буржуазними вченими, тонко відрізнила твір на
родного хисту від пізніших літературних напластувань. Люби
ла й перекладала також італійські народні пісні, знала поль
ські й російські, вслухалася в болгарські й грузинські.

Леся Українка була патріоткою-інтернаціоналісткою, а це 
спонукало всі сили талант віддавати справі соціального 
й духовного визволення, ідейного й художнього збагачення рід
ного народу, визволенню трудящих всього світу. Для цього 
жила й творила.

Леся Українка сказала своє слово в багатьох галузях 
мистецтва. Її вислови, розрізнені й принагідні в листах, логічно 
обгрунтовані й розвинені в статтях, емоційно піднесені в пое
зіях, укладаються в певну систему поглядів, які дозволяють 
говорити про естетику Лесі Українки як про найвищий вияв 
естетичної думки української досоціалістичної нації, як про 
погляди, що найповніше відбивали соціалістичний ідеал рідного 
народу, його прагнення до вільного і прекрасного життя в збра
таному колі визволених народів.

Естетичне почуття Леся Українка виводила з трудової 
діяльності людини, а естетичну оцінку — з сукупності громад
ських чинників — головної засади, що визначала конкретне 
ставлення людини до природи суспільства, людської праці 
і її наслідків. Звичайно, все це було взаємоопосередковано. 
Естетична оцінка творів мистецтва у Лесі Українки завжди
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висновувалася з урахування всіх громадських і мистецьких 
чинників, зіставлення загального й особистого, з найголовні
шого критерію — життєвої й художньої правдивості. Поетеса 
не відкидала при цьому й суб’єктивного, яке було наслідком 
певної системи поглядів, уподобань, умов особистого життя 
і мало завжди своє обгрунтування. Одними творами вона за
хоплювалася, інші любила, треті поважала, четверті заперечу
вала, але завжди мотивувала своє особисте ставлення до яко
гось твору мистецтва. В листі до Івана Франка Леся Українка 
писала, що їй важко повірити, аби ліс заговорив октавами. 
В шумі лісу вона радше відчувала приплив морських хвиль 
і через те бачила невідповідність між змістом і формою в його, 
Франковій, поемі «Лісова ідилія». Вона мала «холодну поша
ну» до Франкових «Панських жартів», а «пушкінського «Євге
нія Онєгіна»... завжди поважала — але не любила». Тут уже 
говорили особисті естетичні смаки й уподобання поетеси, їх за
лежність від власного досвіду в поезії, від погляду на суть 
і призначення мистецтва.

Найповніше геній Лесі Українки виявився в мистецтві 
слова. Леся Українка була не тільки поетесою, але й свідомою 
громадянкою, послідовним борцем за визволення рідного наро
ду та уярмленої батьківщини від соціального й національного 
поневолення. Вона докладала титанічних зусиль для того, щоб 
бачити рідну Україну вільною серед вільних країн, в славі й по
шані. Працюючи, за її словами, «на невправленому дикому ще 
грунті», вона твердо знала, що «наше слово зросте і зміцніє», 
була певна того, що «наша література займе почесне місце по
руч з літературами інших народів».

Єдиною зброєю фізично недужої жінки було слово. Воно 
стало двусічним мечем, який вона гострила, як вояк гострить 
зброю захисту і оборони, а коли треба, то й нападу. Вона від
чувала себе бійцем у шерегу сучасників і наступників, сподіва
лася, що ні її слово, ні вона сама не загине, що незнані брати 
підхоплять її зброю, яка стане мечем на катів.
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Мистецтво слова Леся Українка піднесла на нову висо
чінь, воно в поетеси відтворювало всі найтонші порухи людської 
душі, творило незглибимі характери, грало всіма барвами, на 
які тільки здатен художник-кольорист, різьбило характери, від
важні постаті, замріяні дівочі голівки і мужні, обвіяні вітрами 
битв, погруддя бійців, як робить це натхненний скульптор. Воно 
бриніло всіма голосами, відтворювало всю гаму звуків, брало 
різні октави, творило мелодію як простонародну, так і пере
осмислену генієм композитора. Зі слів зводились у ясній гар
монії споруди її поем і драматичних творів, і архітектоніка їх 
викликала і викликає подив і зачарування. З  її слів творились 
грайливі й потужні мелодії, пластичні танки її героїнь, і двиг
тіння розлючених хвиль на морі, тихий плескіт дніпрової 
хвильки. У всьому вона знаходила поезію і завжди вміла від
дати її словом. Мистецький світ Лесі Українки був багатогран
ний, сповнений величних образів.

Без слова не обходиться мистецтво, принаймні багато його 
видів. Воно звучить і з кону театру в драмі й опері, звучить 
воно і в пісні. Хай не словами промовляє до нас витвір маляра 
чи архітекта, але все одно в осмисленні його краси не обхо
диться без слова, бо й саме мислення провадиться словами. 
Лесине слово було поліфонічне, справді мистецьке. Воно пану
вало над усім, що стверджувало й про що мовило, що підноси
ло; нищило там, де викривало, засуджувало, заперечувало 
й не приймало.

Найбільшої сили слово досягло в утвердженні й звели
ченні бійця за волю, за правду, за новий справедливий лад 
у визволеній самим народом власній країні, за єднання всіх на- 
родів-братів. Поетесу цікавили люди героїчні, цілком віддані 
великій справі. З  багатьох рисочок, розсипаних у її поезіях, 
постає образ такого героїчного борця. Це людина безкомпро
місна, послідовна у поглядах і звершеннях. У неї слово не роз
ходиться з ділом. Принциповість і вірність народові, взятій на 
себе справі така людина ставить над усе. Це людина чесна
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і бореться чесними засобами, бо своїм девізом має: «Чиста спра
ва вимагає чистих рук». Пишучи про етику й політику, Леся 
Українка наполегливо доводила, що тільки пролетарський бо
рець визнає етику святим законом політики, що тільки бійці- 
пролетарі відкидають засоби кривих шляхів, притаманні полі
тикам панівних класів. Своїх героїв вона писала з борців 
Паризької Комуни, з бійців-робітників, членів РСДРП, з ве
ликого образу Тараса Шевченка. Велика художня й громад
сько-політична сила узагальненого образу героя-бійця в творах 
Лесі Українки полягає в тому, що він втілює в собі все краще, 
що відзначало передових людей її часу, робило його виразом 
ідеалу людини в умовах доби пролетарських революцій. Так 
у поезії Лесі Українки народився новий образ бійця, гартова
ного на крицю. Це був голос народного сумління.

Образ такого бійця в творчості Лесі Українки неодмінно 
асоціювався з образом митця, який віддав свій хист народові, 
боротьбі, волі. Її борець обдарований поетичним, співочим хи
стом. Його думки й дії близькі та рідні самій поетесі, ін про
мовляє її голосом.

Цей образ постійний у творчих роздумах Лесі Украї 
Вона зверталася до нього і на світанку своєї літературної ді
яльності, писала про нього і в своїх останніх творах. Девізом 
такого митця в роки найчорнішої реакції стануть слова відомого 
вірша Лесі Українки «Contra spem spero» — без надії таки спо
діваюсь!

Хай нас не бентежить оте «без надії...» Герой Лесиних 
творів був бійцем віруючим. Він безмежно вірив у прогрес; 
вірив, що навіть після найлютішої зими настане весна людства, 
що люди народжені бути вільними і щасливими, що такими 
вони й стануть. Вірив, що змістом кожної чесної людини є бо
ротьба за вільне і щасливе життя трудящих — навіть тоді, коли 
на нічному небосхилі одні хмари.

Прийде час, і Леся Українка, а з нею і її герой побачать 
на політичному небосхилі провідну зірку, досвітні огні робіт
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ничої визвольної боротьби. І тоді ці вогні стануть провідною 
зорею героя Лесиних творів — митця.

Цим митцем була й сама поетеса. Вже від себе вона го
ворила, що бажає так скінчити свій шлях, як і починала: з спі
вом на устах! Свій спів вона віддасть рідній Україні, і в циклі 
«Сім струн», перебираючи всю гаму, перша струна під її рукою 
забринить до України, тоді бездольної матері. Поетесина пісня 
зустрінеться з піснями інших невідомих героїв-борців, тоді 
щасна доля усміхнеться її рідній країні.

Що таке мистецький хист— щасливий дар чи тяжке 
прокляття, кому потрібні пісні, коли народ і країна в кайда
нах? То були болючі питання про митця і його місце в бо
ротьбі. Чи кобза співця повинна бути на бойовищі, чи в дому 
роботи, в країні неволі? Чого варте слово співця, його пісня, 
кому вони потрібні — нездоланним і знеможеним чи благою за
бавкою панам? Ці питання мучитимуть поетесу протягом ба
гатьох років, увійдуть у її твори. її герой-письменник не зна
тиме, чи має він право писати вірші та новели в той час, коли 
його побратими-однодумці, однопартійці щодень ризикують 
життям, виступаючи з палкими промовами на мітингах, пере
возячи запільну революційну літературу, щомиті наражаючись 
на невблаганну смерть. І що таке «божа іскра», кому вона слу
жить і чи радий їй митець? Так постають у творчості Лесі 
Українки десятки віршів і оповідань, творів-питань. Візьмімо 
вірш «Божа іскра» й побачимо зіткнення різних поглядів, різ
них думок. Для «ворогів» хисту поети і їхня поезія — зайва 
розкіш у часи лихоліття. Для «прихильних» поезія потрібна, 
щоб заколисувати, присипляти думку, гостроту мислі. Для них 
«божа іскра» — привітне тихе проміння. І тільки для поета 
«божа іскра» — то тяжке прокляття, «дикий і лютий пожар», 
що вирує у поетовій душі. «В кого ж запала хоч іскра єдина,— 
вік її буде носить!»

І тоді бачимо «Поета під час облоги» не в глибоких криїв
ках, а на мурах обложеного міста. Він відважно кидає свою
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палку пісню людям, бо все бачить співець у широкім роздолі, 
а тому

І людям співає він пісню нову.

І пісня чарує облогу ворожу
І будить на мурах обачну сторожу,
Заснуть не дає до зорі.

Бачимо співця і в поемі «Місячна легенда», і в доскона
лій «Давній казці». Поетове слово привертає до лицаря серце 
красуні, підбадьорює вояків на бойовиську. Поетове слово під
німає визискуваних на повстання, закликаючи дізнатись, чи 
проллється кров блакитна, як пробити пану груди.

Так поетеса крок за кроком стверджує дійове призначення 
поезії, пісні, мистецтва взагалі. Коли вона запитує, чому її сло
во не твердая криця, то сама ж дає собі відповідь. Її мова 
іцира, гартована; вона прирівняла слово до меча, як пізніше 
Володимир Маяковський прирівняв перо до багнета. Її слово — 
ломикамінь, що переміг і камінну твердь, та все ж пробився 
до ясного сонця. Коли й «без надії таки сподіватись», то кі
нець кінцем прийде й надія, і віра в перемогу.

Гасло лицаря дитячих мрій — «Будь проклята кров леда
ча, не за чесний стяг пролита!» стало девізом митця — героя 
творів Лесі Українки. Поетеса обстоювала думку, що хист треба 
зужити на справедливу справу. Тому вона так гнівно картала 
тих французьких поетів і акторів, які прийшли славити росій
ського царя-убивцю, коли той приїхав до Парижа. Вона про
тестувала проти рабського приниження митців, проти схиляння 
перед деспотом. Перо поета, пензель маляра, різець скульптора, 
гра актора, музика скрипаля повинні служити добру, а не про
славляти тиранію.

Найкраще ця думка втілилась у славетному вірші «На 
столітній ювілей української літератури», що став знаменним 
підсумком розвитку демократичних тенденцій у рідному крас-
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йому письменстві й заповітом всім сущим і ненародженим ще 
тоді митцям українським. Гордістю пройняті слова поетеси, 
що кожен співець не служив ні королеві, ні панові, що не зна
ли українські співці королевих нагород. Не складали народні 
співці пишних хрій величних од можновладцям, актори не 
крутилися перед вельможами. Вони не спокусились на придвір- 
не становище, на те, що чужинні поети-одописці мали й лаври, 
і кунтуші дорогі, і золота повно. За те золото «богам були рівні 
співці-лавреати», промінявши свій хист на лаври й добровільно 
простягши руки й шию в золоті кайдани.

Не цих «співців-лавреатів» звеличила поетеса. Були в на
шого народу співці. Після них залишилися невмирущі пісні — 
свідки слави й духовної величі та краси українського народу. 
Та не лишилося імен тих співців. Згадаймо, що нам відомі 
імена кобзарів тільки з Коденської книги — імена тих кобза
рів, що загинули як повстанці-гайдамаки! Леся Українка скла
дає хвалу тим митцям, які

Не оди складали, а думи народу,
Не в стансах прославили милої вроду,
А в тихих, журливих піснях...

Вона вказує шлях митцям — беріть ті пісні, ті батьківські 
спадки,— і втішається, що переважна більшість українських 
письменників, акторів, музик пішла їхнім шляхом, хоч за це 
на руках їх дзвеніли кайдани, звичайно, вже не золоті! Цим 
шляхом пішла й Леся Українка.

Поетеса вбачала славу собі не в панських нагородах, а 
в народній перемозі, в здійсненні тих волелюбних мрій, за які 
боролася все життя єдиною своєю зброєю — мистецтвом. Вона 
була певна, що визволений народ вшанує митця, що у вільній 
країні його пісні в єдиному гучному акорді поєднаються 
з могутніми піснями народу-переможця. Пісня не загине — 
а це найбільша нагорода митцеві, коли його пісня доживе до 
того омріяного світу, за яке він боровся своїми творами.
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Митця надихають батьківські спадки народних співців, 
надихають приклади героїчних повстань народних мас, «червоні 
співи». Мелодія цих спі ів вічна,

Неначе хто її поставив на сторожі, 
щоб душу в кождий час будить від сна, 
щоб не заглухли в серці дикі рожі, 
поки нова не зацвіте весна.

Так у розуміння героя-митця — постійного образу творів 
Лесі Українки — входить червона мелодія, червона барва, черво
на короговка, червоний прапор повсталого пролетаріату. Коли 
спалахнула революція, Леся Українка вказала поезії-мисте- 
цтву — своїй Принцесі — раз і назавжди залишити нагірні світ
лиці у кришталевому замку, зійти на барикади й піднести чер
воний прапор, який вона сама вишивала. її Принцеса іде 
в одному шерегу з повсталими робітниками, майстрами на чолі 
з Будівничим нового світу на штурм крижаної фортеці само
державства. Такий був логічний висновок і відповідь на ті пи
тання, які ставила поетеса перед собою своїм героєм- 
митцем.

Після поразки першої російської революції поширився 
в літературі й мистецтві декаданс, настрої зневіри, а то й рене
гатства. Тоді стало модним спалювати кумири, яким раніше 
поклонялись. Немало митців перекинулося в табір завойовни
ків, чорносотенців, зреклися соціальної і національно-визволь
ної боротьби, зреклися пролетаріату й рідної країни. В ці роки 
Леся Українка, вірна ідеалам визвольної боротьби, знову під
носила питання про місце митця в умовах реакції і ренегатства. 
Вона не тільки робила героїнею своєї драматичної поеми 
Йоганну, вірну вчителеві, а й виводила на кін образи митців, 
засуджувала Юду як символ всякої зради і таврувала ново- 
часних юд. Серед образів митців найпоказовіші два. Перший — 
це Орфей, герой славнозвісного грецького міфа. Як слово 
пісня допомагали перемогти на бойовиську, так гра Орфея на
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сопілці допомагала оспалим і знеможеним, героям і масі народу 
завершити будівництво мурів, незакінчених споруд. Йдеться ж 
бо про спорудження держави, про національне визволення 
уярмлених самодержавством народів, а серед них рідної 
України. В цій праці хист митця так само потрібний, як і на 
барикаді, як і на мурі під час облоги.

Найгостріше питання участі митця в національно-виз
вольній і соціальній боротьбі народу поставлені в останньому 
закінченому творі Лесі Українки «Оргія». Героєм драматичної 
поеми став Антей — митець, який мав у Елладі власну школу, 
вчив хисту і громадянського сумління, хоч не брав ні шеляга 
за свою науку. Гірко йому було дізнатися, що римські завойов
ники відмовляють Елладі в рідній мові, в історії, у власній 
країні, що завойовники переманюють еллінських митців і роб
лять їхні твори набутком римської культури. До панівної, ба
гатшої культури тягнеться його дружина, танцюристка Неріса, 
танцює перед завойовниками. Завойовникам пішли служити 
його улюблені учні — Хілон та Федон, по суті зрадивши бать
ківщину і виправдовуючи цю зраду облудним реченням: «те
пер у нас все римське... Антей залишається вірним заповітам 
безсмертного Прометея. Він творить тільки на славу рідного 
народу і рідної країни. Особливо вражає його зрада учнів. З а 
цькований римськими можновладцями, розправившись з Нері- 
сою за національну і подружню зраду, він розуміє, що йому 
особисто не жити на сьому світі. І тоді в останню мить він, 
звертаючись до зрадників рідного мистецтва, задавлюється 
струною з арфи, кидаючи знаменні слова: «Даю вам добрий 
приклад». Краще смерть, ніж зрада краї і й рідному мистецтву. 
Це була й відповідь Лесі Українки всіляким Винниченкам 
іншим перекинчикам у табір декадансу й реакції.

Наскрізною ниткою через усю творчість Лесі Українки, 
її розуміння мистецтва проходить теза єдності народу й митця. 
Народ надихає митця, митець — виразник ідеалів народу, його 
сурмач і сумління. З  цим засадничим питанням у творчості пое*
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теси тісно пов’язане й питання мистецького збагачення народу, 
розкриття його мистецького генія, який через пригноблене ста
новище народу й країни не може виявитися у всій своїй красі 
й силі. Добрий геній Мавки — істоти, нічим не зв ’язаної з сві
том визиску й пригноблення, силкується явити до життя диво- 
цвіти мистецтва й краси, яких сам у собі не підозрює Лукаш. 
Власницький світ спотворює людину, тамує й глушить її мисте
цький хист, і Лукаш не може сам до себе дорівнятися. 
Твір пройнятий народною поезією, розумінням прекрасного.

«Лісова пісня» лишилася для наступників Лесі Українки 
неперевершеним зразком геніального використання народної 
творчості. Поетеса бачила в повір’ях, легендах, віруваннях 
предків красу з першої руки й була засмучена, коли молодий 
Коненков з міфічних істот слов’янського світу вибрав для своїх 
дерев’яних скульптурок не риси прекрасного, а швидше потвор
ного, утрировані під його різцем. Так поетеса висловила ще 
одну важливу мистецьку засаду — шукай, відбирай, перевтілюй 
у власній творчості насамперед те, що являє прекрасне, що по
в’язане з красою народного сприймання, народної фантазії 
й народного світогляду, а не те потворне, негарне, що повинне 
лише відтінювати велич прекрасного, закладеного в народі.

Віра поетеси в прекрасне майбутнє рідного народу і всього 
людства переходила у тверде переконання, що так буде, і ге
роїня її «Лісової пісні» певна того, що вона і її краса, її серце, 
покликане пробуджувати у людях прекрасне, не загине, а в но
вому світі відродиться у зоряному вінку краси найвищої 
гармонії. Це було закономірністю в світогляді, мистецькій осно
ві творчості Лесі Українки. Вона жила й творила в ім’я пре
красного майбутнього. Творила образи людини нового світу, 
нових почуттів і нового сприйняття прекрасного. Через те вона 
так наполегливо пропагувала потребу вже в старому світі ство
рити образ прекрасної людини, до якого слід прагнути і який 
треба наслідувати. Найповніше це виявилося в її великій істо- 
рико-літературній і філософській праці «Утопія в белетристиці».
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Щоб відразу розвіяти сумніви відносно розуміння слова 
«утопія» в літературному значенні, Леся Українка визначила 
його як «образ прийдешнього життя людського громадянства, 
змальований на тлі якогось позитивного, а часом і негативного 
ідеалу». Під цим поглядом, розглядаючи історію літературної 
утопії від найдавніших пам’яток літературної творчості, а шир
ше беручи,— від художньої творчості людини взагалі, Леся 
Українка вказувала, що людству споконвіків було притаманне 
не тільки прагнення до вільного і щасливого життя, а й вті
лення цих прагнень у фольклорних, літературних, мистецьких 
творах. Від описів земного раю як ідеалу людських мрій і до 
останніх літературних творів її часу йшлося про змалювання 
того суспільства і умов його життя, яке не знатиме визиску 
людини людиною, в якому людина повністю розвине свої мож
ливості і приховані в ній таланти. Перебравши всі більш-менш 
значні зразки таких творів, Леся Українка наполегливо прово
дила думку, що в умовах революційного переддня митець може 
створити образ людини майбутнього соціалістичного світу. Ми
тець повинен дати уявлення людям про те, заради чого вони 
живуть і борються, чого прагнуть. І цей ідеал повинен цілком 
узгоджуватися з сучасними вимогами людини, він повинен від
повісти на сьогоденні запити страждальців борців. Сучасна 
людина «має право допитуватись, дошукуватись, хто такі бу
дуть ті прийдешні люди, що на підвалині її тяжких стражданні 
збудують собі нову оселю».

Поетеса рішуче виступала проти профанування і спотво
рення соціалістичного ідеалу, який вона часто-густо бачила ви
кривленим у працях утопістів. Основуючи свою думку на 
безмежності світогляду, на твердій свідомості невпинності 
й поступовості людського розвитку, Леся Українка закликала 
митців створити образ нового світу нової людини. Вона 
справедливо вважала, що боротьба мусить залишитися доко
нечною умовою життя наступних, прийдешніх людей, бо без 
боротьби немає життя. Цим вона розвінчувала утопічні вигадки
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белетристів, які розглядали соціалістичний світ як світ ком
форту задля комфорту, світ неробства і повільного умирання 
від неробства. Леся Українка переконливо довела, що новий 
соціалістичний світ буде вінцем праці трудящих, що він без
перечно розвиватиметься, оскільки до життя будуть покликані 
всі сили й таланти людства, які раніше були приспані. Вона 
розглядала життя як безперервну працю, творчість, безупинний 
рух вперед. В роки першої російської революції Леся Українка 
захищала соціалістичний ідеал від пліток і спотворень і довела, 
що митці спроможні наочно, в художніх образах розкрити цей 
ідеал масам, бо це найвище покликання митців.

Як відкритий прибічник пропагандист соціалістичного 
світогляду, Леся Українка виступила як літератор-партієць, 
що беззастережно став на бік нового вчення і його носія. Отже, 
ми можемо говорити про пропаганду партійності літератури 
й мистецтва в працях Лесі Українки. Хай ці тези партійності 
не були належним чином ще сформульовані в її виступах, як 
і сам термін «партійність літератури й мистецтва», та весь на
прям думок і висловлювань її веде до того. Він відповідав 
закликові В. І. Леніна про необхідність розкрити перед трудя
щими «в усій його величі і в усій його чарівності наш демо
кратичний і соціалістичний ідеал, показуючи найближчий, най- 
пряміший шлях до повної, безумовної, рішучої перемоги» *.

Прагнення Лесі Українки створити образ людини з етич
ним, естетичним і політичним світоглядом та нормами майбут
нього життя у вільному суспільстві спиралося на шукання 
нового творчого методу літератури й мистецтва. Вона добре 
розуміла, що новому мистецтву буде тісно триматися в вузьких 
рамках критичного реалізму, який основною метою ставив ви
криття і заперечення існуючого несправедливого ладу. Ішлося 
про стверження і утвердження нового як основне завдання 
літератури й мистецтва дійсно народних. Вона пильно підміча

*  В. І. Л е н і н .  Твори, IX, стор. 89.
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ла паростки нового в тогочасних літературах, віддаючи свої 
симпатії літературі робітничого класу. Шукання нового твор
чого методу було притаманним Лесі Українці вже в 90-х рр. 
минулого століття, коли вона запровадила термін «новоро- 
мантизм» для визначення тих нових явищ в українській та 
інших літературах, що виявилися в творчості Г. Гауптма- 
на, зокрема в його «Ткачах», у творах передових укра
їнських та російських письменників. Розуміння «новороман- 
тизму» в Лесі Українки весь час розвивалося, зумовлене 
як творчою практикою, так і новими завданнями, поставленими 
на чергу денну розвитком революційних подій. Для Лесі Укра
їнки новоромантизм був методом, який «прагне визволити осо
бу в самому натовпі, розширити її права, дати їй можливість 
знаходити собі подібних або, якщо вона виключна і до того ж 
активна, дати їй нагоду піднести до свого рівня інших, а не 
понижуватися до їх рівня, не бути в альтернативі вічної мо
ральної самотності або моральної казарми». Обгрунтувавши 
тезу про те, що новий напрям є «генезисом справжнього демо
кратизму в мистецтві», Леся Українка підкреслювала, що 
«справжній новоромантизм зневажає не самий натовп, тобто 
не особи, що складають натовп, а той рабський дух, який зму
шує людину добровільно зачислювати себе до натовпу, як до 
чогось стихійного, що поглинає, нівелює, стирає індивідуаль
ність, приносить її в жертву інстинкту, стадності. Новороман- 
тик протиставляє натовпу не героя або вибрану особу, а су
спільство свідомих осіб, в якому він, цей натовп, розчинився б 
без лишку...»

Таким чином, Леся Українка шукала новий метод шляхом 
визначення місця особи й колективу в новому суспільстві 
відбиття цього в мистецтві. Може здатися декому з наших 
сучасників дивним, що шістдесят років тому Леся Українка 
геніально передбачила той основний пункт нападів клевретів 
буржуазного, імперіалістичного «мистецтва» на мистецтво виз
волених мас, скажімо на мистецтво соціалістичного реалізму,
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й дала рішучу відсіч всіляким майбутнім спробам оббрехати 
нове мистецтво, яке нібито нівелює особу, робить її безликою 
в натовпі. Ні, Леся Українка дала геніальне розв’язання ролі 
особи й колективу як у майбутньому суспільстві, так і в нові“ 
літературі та мистецтві.

Леся Українка не обставала згодом за термін «новоро- 
мантизм», з часом навіть перестала його вживати, оскільки він 
не охоплював усього того, що мало характеризувати метод но
вого мистецтва. Та вона бачила потребу нерозривно поєднати 
реалізм з революційним романтизмом і в цьому перегукувалася 
з такими митцями, як Максим Горький, Ян Райніс та Михайло 
Коцюбинський, які теоретичними висловлюваннями своєю 
письменницькою практикою прямували до створення нового 
творчого методу, що потім здобув назву соціалістичного 
реалізму.

Питання нового мистецтва Леся Українка розв’язувала 
переважно на матеріалі драматургії. Вона розробила вчення 
про нову суспільну драму в новітньому розумінні — як «драму 
маси, драму боротьби різних суспільних груп межи собою». 
В новому мистецтві Леся Українка виділила людину з натовпу, 
залишила її у власному середовищі й разом з тим висунула 
на перший план настільки близько, що саме середовище пере
стало вже здаватися тільки тлом. Така людина, вільна від раб
ського духу, прищеплюваного їй віками гноблення й без
прав’я,— це людина нового часу, нового мистецтва.

Погляди Лесі Українки на нову суспільну драму тісно 
пов’язані і з переглядом питання про сучасний їй народний 
театр. Вона критично ставилась до західноєвропейської так зва
ної «народної п’єси», в яку виродилася побутова драма. Справ
ді ж народною драмою для Лесі Українки була нова суспільна 
драма, яка підносила актуальні питання соціальної боротьби 
трудящих, як, наприклад, драма Г Гауптмана «Ткачі» тощо. 
Вона високо ставила український театр корифеїв за його на
родність, за пристрасний голос в обороні трудящого селянина,

22



шанувала громадянський подвиг Кропивницького і Старицько- 
го, Садовського і Заньковецької, Карпенка-Карого і Саксаган- 
ського. Та вона бачила, що театр надто повільно оновлює свій 
репертуар. Вона знала, в яких важких умовах розвивався укра
їнський театр. Однак Леся Українка вважала, що навіть за та
ких несприятливих умов діячі українського театру могли б 
значно розширити свій репертуар, глибше відобразити на кону 
різні стани тогочасного суспільства і не обмежуватись п’єсами 
тільки з життя селянства. Боліло їй, що знижувалося громад
ське звучання й художній рівень п’єс і вистав Кропивницького, 
що видатні актори часом грали в трупах, де культурний рівень 
вистав і самих антрепренерів був невисокий, а вимоги до теат
рального мистецтва вкрай примітивні.

В одній з недрукованих статей (датована близько 1907 р.) 
Леся Українка говорить про повільний розвиток нашого театру 
і ставить вимоги передового суспільства: «Ми прагнемо бачити 
на театральному кону твори преславних письменників тих на
родів, що випередили нас своєю культурою; ми прагнемо ба
чити нові п’єси українських авторів, такі п’єси, щоб у них ма
лювалося не тільки життя неосвіченої частини нашого народу, 
а й життя усіх частей, усіх станів, усіх шарів нашого народу; 
ми хочемо, щоб театр і у нас, як у інших народів, розширював 
наш розумовий виднокруг, освітлював ті питання, що турбують 
душу інтелігента наших часі Вболівання за рідний театр, 
бажання бачити його в колі найславетніших театрів світу, бачи
ти й чути з кону життя усього народу, до того ж без при
крас,— проймають статтю Лесі Українки.

Леся Українка іронічно ставилася до спроб творити «під 
народ», до яких вдавалися численні віршомази та драмороби. 
Найвище втілення народності вона вбачала у вірності народним 
прагненням і домаганням, у відтворенні життя і боротьби всіх 
станів народу, в справді всенародній боротьбі проти соціаль
ного і національного гноблення, в піднесенні людини з юрби 
до рівня свідомої особи в колективі.
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Погляди Лесі Українки на літературу й мистецтво широ
ко розкриваються в її критичних працях. Можемо шкодувати, 
що період її співробітництва в «Жизни» був короткий. Та тут 
Леся Українка поділила долю багатьох волелюбних людей цар
ської Росії. Адже і її статті переслідувала й забороняла цен
зура, як потім заборонила й сам журнал «Жизнь». Спроби 
української поетеси містити свої критичні праці в таких полі
тично поміркованих журналах, як «Мир божий» «Вестник 
Европы», теж не мали успіху. Для цих журналів, як і для «Ки
евской старины», Леся Українка була надто ліва, більше 
того — червона. Так загинуло для нащадків кілька написаних 
праць Лесі Українки — про Конопницьку, про п’єсу «Міхаель 
Крамер» Г. Гауптмана, повний текст розвідки про європейську 
соціальну драму тощо.

В оцінці літературно-мистецьких творів сучасності Леся 
Українка виходила з суми всіх вимог, що ставляться до худож
нього твору, насамперед з того — кому він служить, які ідеї 
втілює і як доносить до читача, глядача чи слухача. І хоч замо
лоду недалекі критики з табору псевдопатріотів докоряли пое
тесі, що її твори нетенденційні, питання тенденційності худож
нього твору було для неї чільним. Вона стає палким прибічни
ком тенденційності твору, але виявленої не в гаслах, не в пла
катах, а в основі — в тому, на чиєму боці митець і чиї інтереси 
він обстоює. Коли вона говорить про сучасну їй італійську лі
тературу, то чітко визначає в ній два протилежні напрями, ста
вить, по суті, питання про дві літератури в одній літературі. 
В одному таборі співець аристократії Габріель д’Аннунціо, 
в другому — співець робітників Ада Негрі. Вона не тільки 
вказує на протилежність тенденцій в кожного з поетів, а 
й застерігає проти можливості втратити класове чуття в того 
поета, який не цілком віддався своєму класові. Так пізніше 
й сталося з Адою Негрі.
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Коли Леся Українка ставить питання про тогочасну поль
ську літературу, вона застерігає проти основної загрози — про
ти декаденства, поширеного головним чином у творчості Ста
ніслава Пш ибишевського, розглядає декадентство як чітко
виявлену соціальну тенденцію заможних верств. Гасла безтен
денційності безідейності Леся Українка сприймала як вияв 
певної тенденції, як вияв інтересів певної суспільної партії, якій 
невигідно перед масами розкривати свою дійсно тенденційну 
програму. Для Лесі Українки тенденційність була свідомим 
обстоюванням інтересів того класу, того суспільного стану, 
на позиціях якого стоїть сам митець. В тенденційності Лесі 
Українки можна вбачати вияв ідей партійності літератури 
й мистецтва.

Погляди Лесі Українки на тенденційність мистецтва фор
мувалися під незаперечним впливом марксизму-ленінізму. Зга
даймо лист Ф . Енгельса до Мінни Каутської (який Леся 
Українка сама й не знала), в якому говориться, що «тенденція 
повинна сама по собі випливати з становища й дії, без того, 
щоб її особливо підкреслювали, що письменник не повинен 
підносити читачеві в готовому вигляді майбутнє историчне 
розв’язання змальовуваних ним суспільних конфліктів» * Леся 
Українка була, за визначенням, проти «п’єс-передовиць», 
проти того, щоб художній твір перетворювався у виклад «по
літично-економічних схем у белетристичній формі», проти того, 
щоб тенденційність притягувати за волосся. Тенденційність по
винна бути не на поверхні, а в самій суті мистецького твору.

Увагу дослідниці серед тогочасної літератури й мистецтва 
привертали твори, в яких виступали сучасні проблеми, насам
перед пов’язані з життям і боротьбою робітничого класу — но
вої рушійної сили нашої доби. Коли вона писала про два на

*  К. М а р к с ,  Ф.  Е н г е л ь с .  Вибрані твори, 1949, 
стор. 384.
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прями в італійській новітній поезії, про нову соціальну драму, 
про образ сучасної жінки в літературі, на театрі й в опері, про 
українських письменників на Буковині. її цікавила боротьба 
робітничого класу проти визискувачі рівень цієї боротьби, 
і позиція митця в зображенні класових суперечностей, і що но
вого дає для розуміння глядача або читача висвітлення робіт
ничого класу в даному творі, його боротьби з світом капіта
лізму тощо.

Скрізь дослідниця наголошувала на зображенні ролі 
робітничого класу в сучасному житті, часом критикувала за 
недостатньо чітко й прогресивно поставлене питання про за
соби боротьби робітничого класу як нової сили, якій належить 
майбутнє. Вона навіть у творах з селянського життя звертала 
увагу насамперед на «пролетаризацію селянства», як це було, 
наприклад, в аналізі новелістики В. Стефаника.

Для Лесі Українки замало було звернути увагу читача 
на ще один показ робітників у драмі або в романі. Свою мету 
критика-публіциста вона вбачала насамперед у донесенні ідеї, 
що тільки пролетаріатові належить провідна роль у житті су
спільства, що тільки цей клас покликаний покласти край світові 
визиску й поневолення та встановити новий, справедливий лад. 
З  робітничим класом у суспільство прийшла нова мораль, нова 
етика, нова політика, що містять у собі найчесніші засади, най- 
оптимістичніші погляди на людину як вінець краси й розуму, 
на людину, якій належить майбутнє на землі, це майбутнє 
буде прекрасним.

Вміння знайти провідну тему сучасного мистецтва, спря
мувати його на служіння найпрогресивнішим ідеалам людства, 
зробити літературу й мистецтво бойовою зброєю в битві за 
перемогу народу, за соціалістичний ідеал відзначають праці 
Лесі Українки. Недарма в своїх «Замітках з приводу статті 
«Етика і політика» вона найбільші симпатії віддала героям Па
ризької Комуни — першої в світі пролетарської держави — 
й назвала святими її робітничі Недарма вона перепису-
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вала для себе пісні Ежена Потьє — автора «Інтерна
ціоналу».

В тогочасних умовах не маючи змоги відкрито висловлю
вати свої літературно-мистецькі й політичні погляди з усією 
відвертістю в пресі, оскільки такої безцензурної преси майже 
не було, Леся Українка однак використовувала в літературі ко
жен привід, щоб провести друком свої ідеї митця — друга ро
бітників. Вона писала про стародавній Вавілон і Палестину, про 
пущі американських колоній, про давніх еллінів і римлян, а мала 
на меті сучасні проблеми. Коли Елеазар не йшов служити за
войовникові, а співав на вавілонських торжищах про красу 
й нездоланність поневолених племен, а Тірца закликала під
нести чоло й дбати про свою країну, коли Річард шукав загуб
лений серед пуританів талант, то все це мало прозорі аналогії 
з сучасністю. Коли левіти прислужували завойовникам і запо
бігали в них не стільки ласки, скільки посади наглядача й га
манця з золотом, то Леся Українка писала про них, щоб роз
вінчати знайомих їй буржуазних діячів, які вдавали з себе 
«народних батьків» і боролися за право й собі панувати над 
рідним народом.

В статтях і листах поетеси знаходимо думки про тогочасне 
мистецьке життя, судження про літературні твори, театральні 
й оперні вистави, про архітектурні споруди, картини й скульп
тури митців-професіоналів і самоуків, про музичне життя і її 
власні уподобання. Це були записи людини з високим естетич
ним чуттям і добрим смаком, мистецьки обдарованої, людини 
з тонким розумінням «божої іскри» вияву в творах, що
свідчать про всебічний розвиток талановитого народу.

В листах Лесі Українки знаходимо пояснення того, що 
пізніше (або й до цього) вилилось у драматичному творі, в 
гострій статті. Часом це попередні замітки до статті, яку цар
ська цензура або свавілля консервативних редакторів не пусти
ли на сторінки журналу. Так було, наприклад, з статтею-від- 
повіддю С. Ефремову, коли той, змішавши все докупи, обви-
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нуватив групу талановитих письменників у декадентстві. В цих 
записах, часто зроблених нашвидкуруч, без перевірки з оригіна
лами творів, інколи трапляються й описки в визначенні автора. 
Та це легко зрозуміти, коли зважити, що Леся Українка писа
ла ці листи далеко від спеціальних бібліотек, в час своїх не
скінченних мандрів у пошуках здоров’я. Її листи свідчать про 
нероздільність, цілісність світогляду і творчості видатної діяч
ки української культури, про непримиренність з усім, що 
стояло на заваді успішному розвиткові рідної демократичної 
культури.

III
Леся Українка була митцем і залишила нам цінні мірку

вання про природу творчості, про психологію образів, з яких 
виростають шедеври літератури й мистецтва.

«Я завжди навіть найкраще описувала зимою весну, а 
літом зиму, видно, моя натура любить контрасти», «я пишу 
найбільше в тії дні, коли на серці негода, тоді чогось швидше 
робота йде» — таких записів багато в листах Лесі Українки, 
і всі вони свідчать про те, що митець підвладний настроєві, 
що не можна не зважати на те, є чи нема натхнення у митця 
і що натхнення приходить тоді, коли для цього є певні, у кож
ного митця свої, умови, внутрішній чи побічний збудник. Пое
теса часом це пояснювала тяжінням вдачі до контрастів — 
у негоду найкраще пишеться про щось світле, ясне. Та 
й бойовий дух її художніх творів контрастував з постійними 
тортурами тіла й душі цієї фізично недужої жінки (хвороба 
забирала у неї навіть можливість на повну міць віддаватися 
грі на фортепіано). Мабуть, звідси і її категоричне заперечення 
не виводити зміст і настрій віршів з біографії поетеси. Митець 
змушений віддавати людям на осуд, більше того, на поталу 
свій розум і думки, свою працю, то ж хай лишиться йому влас
ним хоч його життя! Леся Українка завзято боронилася перед 
спробами новітньої критики вивести настрій зміст власних
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поезій з біографії, хоч і не заперечувала такої можливості, але 
вже не за життя автора. Так виростало питання автобіогра- 
фізму автора. Вона добре знала, що її твори відбивають її душу, 
думки і прагнення, її вдачу, і не хотіла повного ототожнення 
героїв її поезій і драм з авторкою, навіть наводила думку фран
цузького письменника Бурже, що, мовляв, справжній талант 
у творі робить антитезу своєї біографії.

Звичайно, Леся Українка не могла заперечити того, що 
її настрій і вдача не позначаються на творах. Так, вона писала 
до Кримського з приводу «Боярині», що досить їй побачити 
хмарку, як здається, що хмари вкрили небо, затулили сон
це і т. п. Правда, в цьому може критися одна з особливостей 
типізації, а саме, загострення життєвого матеріалу, конденсу
вання його.

Щільно з автобіографічністю в мистецьких творах пов’я
зане й питання авторського суб’єктивізму. Воно виявляється 
як в оцінках праці інших митців, так само і в ставленні до тво
рених персонажів. Леся Українка, наприклад, сама визнавала, 
що Долорес з «Камінного господаря» їй ближча, ніж Донна 
Анна, що душа не могла повністю втілитися в Оксану 
з «Боярині», не могла б жити ніколи не жила «в домі 
Хусовім».

Важливим чинником всякої творчості є натхнення. Поете
са ніколи не віршувала умисне — «як не йдуть вірші сами на 
думку, то я їх ніколи не кличу... Більше того, вона навіть 
виділяла з доробку митця ті його твори, які писалися не з внут
рішньої потреби, а які треба було писати, ставлячи їх незмірно 
нижче від тих, що поставали з внутрішньої потреби митця.

Леся Українка залишила натхненний гімн творчої праці, 
в якому прославила «оці години праці», які для людини є най- 
святішими. У вірші «Як я люблю оці години праці» відтворено 
сам процес творення, оте натхнення, що находить на митця, 
джерела натхнення — розповіді про необачну дівчину, про пе
релесника. Для митця потреба творити і була отим перелесни
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ком, що не давав спати уночі, жити вдень, а спокушав до 
творення, до праці. То була «іскра божа», «тяжке прокляття», 
яке назавжди опановує митця за покликанням. Та коли без 
натхнення нема творчості, то нема творчості й без наполегли
вої праці. Натхнення лише спонукає працювати, а сама твор
чість — то тяжка, ненормована годинами праця, що й висна
жує, і веселить, і надає людині горіння, тобто становить суть 
і сенс самого життя. Недарма Леся Українка навіть найбільші 
свої твори писала протягом якихось 4— 14 днів, а то й протя
гом одної ночі. Таке було з «Одержимою» і «Лісовою піснею», 
таке було з багатьма драматичними поемами, не кажучи вже 
про вірші. Поетеса той час звала божественним божевіллям і 
вважала найкращими годинами свого життя. Для митця було 
справжнім щастям, коли ті години надходили частіше й частіше, 
бо ж було що сказати людям, було чим жити, а не скніти. 
Леся Українка не порівнювала безпосередньо своєї праці і пра
ці колег-митців з подвигом, але досить вчитатися в її листи, 
особливо в лист від 13— 14 січня 1903 року, писаний до Івана 
Франка, щоб збагнути, що творчість справжнього митця, а не 
ремісника — то щоденний подвиг, велика звитяга.

Леся Українка сама не любила артистів, у жилах яких 
замість палкої крові текло літепло. «Будь гарячий або холод
ний, але не теплий...» — то був її заповіт митцям сучасним і 
прийдешнім. Письменник, митець взагалі мусить нести людям 
найпотаємніші свої думки і почуття і не має чого їх соромитися, 
бо вони постали як виплід горіння великої душі.

В листах поетеси чуємо одвічну трагедію митця, життя 
якого здебільшого складалося так, що він змуціений був зри
вати голови власним задумам, наступати на горло власній пісні, 
бо одні були завчасні, інші не побачили б світу, треті створити 
не було ні часу, ні змоги, коли проклята буденщина змушувала 
творити не те, чого хотілося, а чого треба було.

Скільки було тих задумів у поетеси — і з боротьби 
християнства з «релігією предків моїх», і з часів татарських
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наскокі і з цехового волинського життя, і образ Костя Гор
дієнка або подібного до нього! Якщо ж велика поетеса не 
здійснювала цих задумів, то, крім обставин життя, була ще 
й інша причина — треба було знати більше першоджерел, а їх 
не завжди можна було досягти. І тоді внутрішнє сумління не 
дозволяло їй братися за те, чого вона не знала досконало, 
не знала його «пахощів», так необхідних для митця, що творить 
образи, завжди несхожі один на одного.

Питання моральної відповідальності за власний твір не
одмінно повинно бути нерозривним з митцем. Той, хто вті
шається завжди власними творами, вважає їх бездоганними, 
вінцем літератури чи мистецтва, завжди переоцінює власний 
талант і творить речі минущі.

Моральна відповідальність насамперед має перед собою 
відповідальність перед Вітчизною, перед класом, співцем якого 
став митець, перед історією і власним народом. Написавши 
один з кращих своїх творів — «Камінний господар» — геніальну 
драму про Дон-Жуана, Леся Українка мучилася думкою, чи не 
вийшов часом цей твір недолугим, чи не буде соромно україн
цям виступити з ним перед світовою літературою, бо ж і об
р аз— «світовий і всесвітній»!

Питання про джерела сюжетів, тем, ідей не обходило 
Лесю Українку. Вона брала їх насамперед з самого життя, хоч 
і втілювала здебільшого в історично віддалені постаті. Вона 
щедро користалася народними повір’ями, легендами, переказа
ми, вбачаючи в народній творчості безмежне багатство для 
митця. Та кожного разу, коли вона брала сюжет з народної 
творчості, переробляла, надихала своїм генієм, і тоді поставала 
«Лісова пісня» або казка «Про велета». Коли вона зверталася 
до світових сюжетів, як було це, наприклад, з «Камінним гос
подарем», то давала їм нове трактування, і її твір був не ще 
одною варіацією відомого сюжету, а самостійним оригінальним 
надбанням світової культури, що на відомій канві вишив зовсім 
нові ізерунки, нову картину.
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Митець переймається долею своїх образів — створених чи 
іце тільки вимріяних. Життя в історії й сучасності владно вхо
дить у свідомість митця своїми контрастами, коли зачіпає 
в нього якусь струну, він уже не може позбутись цих образів. 
Вони заполонюють його уяву, захоплюють думки, і йому здаєть
ся, що він сам уже перевтілився в своїх героїв, носить на руках 
їхні заржавілі кайдани, відчуває біль їхніх ран. Доля героїв 
стає долею митця. І коли надходить час творити, тоді митець 
уже цілком у полоні своїх образів і живе ними, доки не ожи
вить їх у драмі, поемі, картині, музичному творі. Зате, коли 
вже образи вирізьбились у художньому творі, митець далі не 
владний над ними. Він і хотів би щось поліпшити у розумінні 
образу, змінити вдачу свого героя, але він уже не живе цим 
образом, і холодний розум не може розбудити в ньому погас
лого творчого вогню. Поетеса розуміла, що Долорес слід було 
створити дещо іншою, але це вже не було у владі митця. Це не 
означає, звичайно, що митець, створивши художню річ, уже 
не може її поліпшувати, удосконалювати. Навпаки, митець по
винен завжди відчувати моральну відповідальність перед чита
чем чи глядачем і зробити максимум можливого, зробити свій 
твір цілком вивершеним. Так, написавши «Камінного господа
ря», Леся Українка відразу ж знову сіла працювати над скін
ченою драмою, щоб зробити короткою, сконцентрувати 
стиль, зробити його лаконічним. Драма стала втричі менша, 
але від того втричі довершеніша. В ній кожне слово, кожна 
репліка варта інших багатьох сторінок. Митець може і повинен 
удосконалювати свій твір, доки він живе життям своїх героїв, 
і тільки тоді ставити останню крапку, коли відчує, що він уже 
охолов до них. Через те вона з часом і не поверталася до кори
гування викінчених і вже відомих читачеві її драматичних тво
рів. Знала, що не прийде точнісінько той стан, у якому вона 
творила, в якому поставали образи й картини. Вони вже за
жили власним життям як творіння свого часу і неповторного 
натхнення. Вони вже не підвладні своєму драматургові.
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Для митця також багато важить середовище, в якому він 
живе й творить. Леся Українка не цуралася дружби й знайом
ства з людьми, яким могла чимось стати в пригоді або від яких 
чогось могла повчитися. Тільки її дружба в суті своїй завжди 
була безкорисливою, бо для великої поетеси в житті було пра
вилом — жити для людей, а не з людей. Ідеалом вірності вона 
мала незабутню Антігону, свою укохану героїню з прадавніх 
часів. Народжена для любові, Антігона була для неї взірцем 
особистих і громадянських чеснот, втіленням любові до людей. 
Вона запропонувала свою дружбу Ользі Кобилянській і стала 
для неї добрим генієм на її творчій путі. її дружба з Франком, 
Кримським— це було побратимство людей-однодумців, митців- 
громадян, вчених. Вона переймалася долею геніальних дочок 
України — актриси Марії Заньковецької й співачки Соломії 
Крушельницької, її слово й дружба підтримували, спрямовували 
митців. Леся Українка була там, де її допомоги потребували 
митці.

Леся Українка була своєю людиною в світовій літературі 
й мистецтві. Про все вона мала свою думку, не улягала запев
ненням авторитетів. Про що вона говорила або писала, все було 
позначене її глибинним розумінням суті й завдання мистецтва. 
Через те її слово було вагомим і залишило надовго характер 
визначення для багатьох творів зарубіжної і ітчизняної літе
ратури та мистецтва.

Погляди Лесі Українки на мистецтво близькі й суголосні 
нашому часові. Та це й не дивно. Леся Українка жила й тво
рила з думкою про прийдешніх людей соціалістичного світу. 
Радянські люди — гідні спадкоємці її великого таланту. Укра
їнські митці пишаються тим, що вони стали спадкоємцями Лесі 
Українки. Вслід за нею пішли Василь Еллан і Павло Тичина, 
Максим Рильський і Олександр Довженко, Юрій Яновський 
і Микола Бажан — все таланти різні, своєрідні, але всі позна
чені незаперечним слідуванням традиціям заповітам Лесі 
Українки в літературі, мистецтві, в бурхливому житті. Слово
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і діло поетеси стало близьким рідним грузинам і росіянам, 
білорусам і чехам, воно перейшло через кордони і океани і зву
чить голосом сучасності. А з тим словом — глибинне розуміння 
актуальних завдань мистецтва, його значення і впливу на лю
дей — творців справедливого життя на світі.

Олег Бабишкін



ПРО
МИСТЕЦТВО



М И С Т Е Ц Т В О  —  З Б Р О Я

«...Втішно єсть думати, що настав-таки час, коли 
замовкло всяке глузування та клепання, а вимовилась 
вголос честь і дяка справді належна тому, хто увесь 
вік свій дбав, «щоб наше слово не вмирало». І коли 
наше слово зросте і зміцніє, коли наша література 
займе почесне місце поруч з літературами інших наро
дів (я  вірю, що так воно буде!),—  тоді, спогадуючи 
перших робітників, що працювали на невправленому, 
дикому ще грунті, українці певне спогадають добрим 
словом Ваше ймення.

Мені судилося жити й працювати у тяж ку 
добу,—  хто зна, чи діжду я кращої! —  Я  знаю, яка 
тяж ка й терниста путь українського літератора, і че
рез те я можу добре розуміти і признавати Ваш у пра
цю і Ваші заслуги '. Розумію й признаю я і те, 
що моя власна робота була б мені тричі тяж ча тепер, 
якби прийшлось працювати на непочатому перелозі, 
на неораній ниві.

З  листа до М. П. Старицького, 
22 квітня 1894 р. Колодяжнс



ГОЛОС ОДНІЄЇ РОСІЙСЬКОЇ УВ'ЯЗНЕНОЇ2

Маленька поема в прозі, присвячена поетам і артистам, 
що мали честь привітати імператорське російське подружжя 
у Версалі.

Великі імена і гучні голоси! їхн я  слава лунає 
цілим світом!.. Зрозуміло, слабенький спів однієї 
невільниці не матиме змоги притягнути увагу цих ве
личних півбогів, увінчаних лавровими та трояндовими 
вінками. А ле ми інші, бідні ув’язнені поети, ми при
звичаїлися до пісень без відгуку, до нездійснених 
прохань, до даремних проклять, до безутішних сліз, 
до приглушених стогонів. Можна все згнітити за ви
нятком голосу душі —  він дасть себе почути і в дикій 
пустелі, і серед натовпу, і навіть перед царями. І чоло, 
що ніколи не зазнало лаврів, не менш горде, не менш 
чисте, воно не потребує лаврів, щоб приховати якесь 
безчестя. І голос, що ніколи не збуджував луни в зо
лоті, не менш вільний, не менш щирий, він не потре
бує славетних тлумачів, щоб бути добре зрозумілим.

Дозвольте ж нам співати! Пісні, це ж єдине наше 
добро, бо все можна згнітити, за винятком голосу 
душі.

Ганьба лицемірній лірі, улесливі струни якої на
повнювали акордами зали Версалю. Ганьба чаклуван
ню зрадливої німфи, яка з хаосу віків викликала мо
рок. Ганьба вільним поетам, які перед чужинцем дзве
нять ланками своїх добровільно накладених кайданів. 
Неволя ще мерзотніша, коли вона добровільна. Ган ь
ба вам, актори, коли ви блюзнірськими вустами ви
мовляєте ім’я Мольєра, який колись своїм уїдливим 
глумом підточував жахливого велетня, що його ство
рив для Ф ранц ії небіжчик король —  Сонце. Привид 
цього короля, такий блідий напередодні, почервонів
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від радощів, почувши ваших пісень у місті Парижі, 
цьому царевбивчому місті, кожний камінь якого кри
чить: «Геть тиранію!» Біда старовинним містам, яких 
заплісніле каміння, іржаві ліхтарі та тісні площі явля
ються великими промовцями і не вміють мовчати...

Добрі французи, заведіть нашого царя подалі від 
цього міста привидів до Ш алону, до Тріанону, все 
однаково куди, але подалі, бо тут у кімнатах А н туа- 
нетти і Людовіка кошмари можуть порушити його 
відпочинок після такого тріумфу, після таких жертв, 
що устилали дорогу його колесниці Цезаря, яка про
їздила по мертвих. Чи даремно після вашої сполошної 
Марсельєзи співано найсумніший приспів: «Боже, 
царя храни!»

Добре ж будуйте міст, що мусить з ’єднувати 
народи, хай не буде він менш міцний, ніж ці старо
винні царські мости в Парижі, в Москві. Вони ж доб
ре витримали невгамовний танець позбавленого кай
данів натовпу, підбурюваного ненавистю, освітленого 
пожежами. Подбайте ж, щоб ваш міст не завалився 
незабаром під час одного з цих великих народних ба
лів, воєн чи революцій, цих блискучих маскарадів.

Великі поети, великі артисти, яка прекрасна маска 
прикриватиме ваші знамениті обличчя під час цих 
великих свят. Який саме буде ваш костюм, якого віку, 
якого стилю, що вас прославить під час тих «шалених 
днів». Щ ождо нас, таких невідомих, незнаних тепер, 
яких великі цього світу не зволять навіть помічати, 
ми підемо без масок в ці страшні дні, бо залізні маски 
не можуть замінитися на лицемірний оксамит.

Ч и  ви знаєте, славетні побратими, що таке убо
жество, убожество країни, яку ви називаєте такою ве
ликою? Це ж ваше улюблене слово, це бідне слово 
велич, смак до величного, природжений французам.
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Т а к , Росія величезна, росіянина можна заслати аж на 
край світу, не викидаючи поза державні межі. Т а к , 
Росія величезна, голод, неосвіченість, злодійство, ли
цемірство, тиранія без кінця і всі ці великі нещастя, 
величезні, колосальні, грандіозні. Ц арі наші переви
щили царів єгипетських своїми схильностями до 
масивного. їхн і піраміди високі і дуже міцні. Ваша 
Бастіл ія  була ніщо в порівнянні з ними. Приходьте ж, 
великі поети, великі артисти, подивитися на велич ва
ших бастільських фортець, зійдіть з естрад, здійміть 
ваші котурни й огляньте нашу прекрасну в’язницю. 
Н е  бійтесь, побратими, в’язниця поетів, що люблять 
волю, батьківщину і народ, не така тісна, як інші 
місця ув ’язнення, вона простора й її славне ім’я Росія. 
Поет може там мешкати і навіть у безпеці, позбавив
шись тільки імені або позбавившись усього.

Ж ивіть собі спокійно, побратими, прославлені ва
шими великими іменами. А  ти, французька М узо, ви
бач співачці-невільниці, позбавленій імені. Все-таки 
я менше тебе зневажила своєю убогою прозою, ніж 
твої вільні друзі своїми прекрасними, улесливими вір
шами.

Ув’язнена.

Користую сь оказією і посилаю сеє «не любо 
не слушай» через границю, просячи далі відправити 
поштою до Вас. А  Вас прошу довідатись адреси 
« La  Réforme» або якоїсь іншої французької газети 
чи журналу радикального чи соціалістичного напрям
ку (такої, щоб була не franco-russe) і послати туди, 
не гаючись, оцю ш туку [...]. Спізнилась я трохи 
з посилкою сею, та коли ж часи у нас тепер пес plus
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ultra * подлі, приходиться вертатись до спартаковсько- 
го способу листування. «Да, были хуже времена, но 
не было подлей». А  все-таки мені хочеться, щоб з 
Росії дійшов хоч один протест проти такої профанації 
поезії і хисту, якої допустилися французи сей рік у 
Версалі... «Молчание знак согласия» —  так думали, 
певне, ті студенти російські, що послали протест про
ти поздравления їх з коронацією від бельгійських сту 
дентів. Н е  знаю, чи ви читали сей протест? Він був 
надрукований в «La Réforme» і передрукований 
в «Ж итті і слові».

З  листа до Л . М. Драюманово'і, 
6 листопада 1896 р. Київ

Чи отримали Ви petit poème en prose? ** і що з 
того вийшло? Я к  бачите, я не складаю своєї остатньої 
збоої.

З  листа до Л. М. Драюманово'і, 
1 грудня 1896 р. Київ

С л о е о , чому ти не твердая криця,
Щ о  серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?

Т и , моя щира, гартована мова,
Я  тебе видобуть з піхви готова,
Т іл ьки  ж ти кров з мого серця проллєш, 
Вражого ж серця клинком не проб’єш...

*  До крайніх меж (лат.).
* *  Поемку в прозі (франц.).
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Вигострю, виточу зброю іскристу,
Скільки достане снаги мені й хисту,
Потім її почеплю при стіні 
Іншим на втіху, на смуток мені.

Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів 
Станеш ти кращим мечем на катів.

Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З  гуком нових, не тюремних речей.

Месники дужі приймуть мою зброю, 
К инуться з нею одважно до бою...
Зброє моя, послужи воякам 
Краще, ніж служиш ти хворим рукам!

25/ХІ 1896 р.

НА СТОЛІТН ІЙ Ю ВІЛЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ

У  кожного люду, у кожній країні 
Живе такий спогад, що в його в давнині 

Були золотії віки,
Я к  пісня і слово були у шанобі 
В міцних сього світу; не тільки на гробі 

Складались поетам вінки.
З а  пишнії хрії, величнії оди 
Король слав поетам-співцям нагороди,

Він славу їх мав у руці;
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З а  ввічливі станси, гучні мадригали 
Вродливиці теж нагороду давали,

Н е  знали погорди співці.
І щонайпишнішії дами з придворних 
Вдавали на сцені субреток моторних, 

Щ об слави і втіхи зажить:
Сама королева здіймала корону, 
Спускалась додолу з найвищого трону 

Поетовій мрії служить.
Богам були рівні співці-лавреати 
І гордо носили коштовнії шати

У  панськім магнатськім гурті;
Цвіли в них і лаври, і квіти барвисті,
І навіть терни їх були позлотисті, 

Кайдани —  і ті золоті!

Так... в кожній країні є спогади раю! 
Нема тільки в тебе їх, рідний мій краю!

Були й за гетьманів співці;
З  них деякі вічнії співи зложили,
А  як їх наймення? і де їх могили,

Щ об скласти хоч пізні вінці! 
Цурались вони кучерявої хрії 
І вабили очі їм іншії мрії,

Н е  вів до палацу їх шлях:
Н е  оди складали, а думи народу,
Н е в стансах прославили милої вроду,

А  в тихих, журливих піснях...
Т і  вічні пісні, ті єдинії спадки 
Взяли собі другі поети-нащадки 

І батьківським шляхом пішли;
Н іхто  їх не брав під свою оборону,
Н іхто  не спускався з найвищого трону, 

Щ об їм уділяти хвали.
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Чоло не вінчали лавровії віти,
Тернів не скрашали ні злото, ні квіти, 

Страждали співці в самоті;
Н а  них не сіяли жупани-лудани,
Коли ж на руках їх дзвеніли кайдани. 

Т о  вже не були золоті...

1898 р.

З  драматичної поеми «У ПУЩІ»

Р  і Ч а р  Д 

(сам)

Невже нема такої сили в світі, 
нема снаги, шоб до краси і хисту 
людей тутешніх якось привернути? 
Коли я вмів живим робити камінь, 
чому не вмію серця оживити 
оцих людей? Серця в них не камінні. 
Вони так щиро билися за волю, 
за правду й за святеє боже слово.
І тут живуть не за єдиним хлібом.
Я  бачив сам, як на очах суворих 
прозорі сльози, мов роса, тремтіли 
в той час, коли орган величним співом 
і стіни й людські душі потрясав.
І жаль було, і заздро, що музика 
над стінами і над людьми панує, 
а мій коханий хист, моя скульптура 
в погорді, мов розвінчана цариця...
Н і, я не хочу вірити, щоб справді 
моя цариця владу вже втеряла.
Се винен я, моя безсила мрія.
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Нездатен розум, незугарні руки 
знайшли чогось такого, щоб могло 
всіх зрушити, неначе грім органу.
Т а  що ж воно і в чім його шукати?
(Розсуває завісу, іде до статуї і розкриває її). 
Чого бракує творові моєму?
Х т о  може се мені тепер сказати?
Х т о  може дати раду? Люди йдуть, 
минають мовчки, мов глухонімії, 
немов їх очі з темною водою, 
що дивляться й не бачать! Чи не краще 
було тоді, як руки фанатичні 
мої утвори в порох розбивали?
Бо се ж таки було якимсь признанням, 
що хист мій справді може мати силу, 
для них лиху, ворожу, нечестиву, 
а все ж велику! Проти мене люто 
боролися, і я тоді боровся...
Тепер я був би й ворогові радий, 
але його немає...

(До статуї).
О бізвись

хоч ти до мене, глино нежива!
Чого тобі, чого мені бракує,
щоб нам живими бути межи людьми?..

(Робить поправки).
Чи так не стане лінія чистіше?..
Сей, може, рух здавався б їм цікавим?
Сей погляд?... Н і, спустить його додолу. 
Поганий вираз... Лицемірний... Т а к ? ..
Н і, се нагадує богинь античних...
А  се —  мадонн... А  се —  оту розбиту...

(Кидає роботу).

45



Якби я знав, чого тим людям треба, 
я б, може, вдав, але тепер... Н і, певне, 
щоб до душі душею промовляти, 
то треба, щоб ті душі поріднились.
А  що ж їх поріднить? О , боже духа! 
Дай іншу душу творові моєму 
або мою від мене одбери!

1897-1909

З  драматичної поеми «У ПУЩІ»

Ж и ття  і мрія в згоді не бувають 
і вічно борються, хоч миру прагнуть.
А  в скутку боротьби —  ж иття минає, 
а мрія зостається. Се ж то й значить:
Pereat mundus, fiat ars *.

Прикрим здався мені один, виставлений вже у 
Вас Umstand **, що я мусила б «скинутись всякої по
літики». Я  хотіла б знати докладніше, як я маю се 
розуміти? Невже так, що в Галичині я мала б ще 
«тихше» жити, ніж на Україн і? Коли так, то се страш
на жертва душі. Я  ще, може, могла б не мішатися до 
краєвої політики в тім значенні, що не займалась би 
особистою агітацією, не вступала б в члени краєвих 
партій, бо до одного я не почуваю в собі талану, а дру
гим мало інтересуюсь, бо думаю, що, яко літератор, 
я ліпше зроблю, коли виступатиму зовсім незалежно, 
хоч нехай і одиноко. А ле скинутися «всякої політики»

*  Життя минає — мистецтво живе (лат.).
* *  Обставина (нім.).
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в літературі і в моїх зносинах з метрополією ніяк 
не можу, бо не тільки переконання, але темперамент 
мій того не дозволяє, а ще не дозволяє, знаєте що? 
дядьків заповіт. Ми говорили з дядьком не раз про 
такі теми, і він казав, що хотів би, щоб я через кілька 
років стала жити десь «на вільнішій землі» з тим, 
щоб, власне, до кінця набратись, а не скинутись полі
тики; з тим, щоб, по змозі моїй, провадити далі те, 
чого я вчилася у нього і чого мала навчитися від 
ж иття за «скілька років», прожитих на Україні, а не 
за тим, щоб стати тільки консерваторкою паперів, хоч 
і дуже цінних, та все-таки не моєю рукою писаних. 
Дядько хотів, щоб і моя праця і моя думка росли 
і жили, щоб я ні літератури, ні політики не скидалась, 
щоб я шукала свого шляху, була б не епігоном його, 
а духовною дитиною. Він би, я знаю, не порадив мені, 
щоб я «скинулась всякої політики», хоч би навіть для 
того, щоб не могли чепити «того, що коло мене», 
а вже менш усього через те, щоб не могли мене че- 
питись. Н і, друже, спитавши по щирості своєї душі, 
я не можу обіцяти, що буду жити на вільнішій землі 
тихше, ніж жила на зовсім поневоленій. Коли моє здо
ров’я, мій невеликий хист, мій замало розвинений ін
телект, моя життям пригнічена енергія не дали мені 
стати тим, чим повинна б я бути і чим, може, ніколи 
не стану, то се моє нещастя, але не моє бажання, і ми
ритись з тим я ще не хочу, ні, я ще хочу боротись. 
Я  признаюся Вам, що у мене не одна мета на той ви
падок, якби я замешкала по сей бік. Мені морально 
неможливо признати політичну прірву (історичну, як 
казав К у л іш ) за прірву реальну, і поки я не скинула
ся спогаду про абсолютно невільну Україну, я не 
можу, не сила моя скинутися того, чого досі не ски
нулась при гірших умовах. Тоді треба скинутись мені
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Леся Українка в колі українських письменникі 
на відкритті пам’ятника І. Котляревському 
в Полтаві. 1903 р.
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і моєї поезії, моїх найщиріших слів, бо вимовляти 
і ставити їх на папері, скинувшись того діла, на яке 
вони кличуть інших, мені буде сором. Коли не vis 
major *, як се було досі, а моє власне рішення при
мусить мене «сидіти тихо і не рипатись» —  (і як довго 
сидіти? Може, аж поки перегорить і та сила, що те
пер ще десь там жевріє в д у ш і? )— то я тоді муси
тиму зложити мою «єдиную зброю» слово і стати 
глухонімою. Т іл ьки  се страшно, я сього більше боюся, 
ніж всякого чіпання. Може, той архів, для якого я, 
«розуміється, мусила б» (кажете В и ) зробити таку 
жертву, і вартий її, може одно слово з нього варте 
більше, ніж всі мої слова минулі і ще ненарождені, 
тільки —  у мене рука не здіймається на таке само
вбивство, я ще не маю сеї одваги, я ще не нажилась 
душею, я ще навіть як слід не спробувала своєї сили 
і —  маю вже її занедбати, придушити, «скинутись»? 
Н і,  не маю одваги, хоч киньте в мене каменем. 
Н е  можу.

З  листа до М. /. Павлика, 10 квіт
ня 1903 р. Сан-Ремо

З  драматичної поеми «НА РУЇН АХ»

Г о л о с
«Як потемніло злото... срібло як 
змінилось чисте... О х, сіонська дочко!
Х т о  дасть потоки сліз моїм очам?..

Т і р ц а
(йде на голос і спиняється біля співця, що торкаі 
поржавілі струни на маленькій, абияк збитій арфі

*  Вища сила (лат.).
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Як тільки вона надійшла, співець замовк 
арфу долі).

Чого ти так несміливо співаєш?
С п і в е ц ь

Н ія к  не можу пригадати пісні...
Плач Єремії хочу пригадати 
і все не можу... пам’яті бракує...

Т  і р ц а
Т о  й не пригадуй, вигадай своє!

С п і в е ц ь
О х, що ти, сестро! Се було б зухвальство! 
Чи знаєш ти, чия се в мене арфа?
Самого Єремії! А  йому 
вона десь від Ісаії дісталась, 
той мав її з Давидового дому,—  
либонь ще сам Давид грав на сій арфі, 
співаючи на божу славу псальми!
Давидові я псальми добре тямлю, 
та їх співать не личить в день неслави... 
Ісаії пророцтво не справдилось,—  
мир не настав, месія не з ’явився, 
пісні його нехай ідуть в непам’ять, 
нехай не дражнять нас... А  Єремія, 
остатній наш пророк, співець руїни, 
нехай би жив у сих преславних струнах. 
Коли б ти чула, як він тут ридав 
великим голосом посеред пустки!
Луною  відзивалася руїна, 
з пророком нашим плакало й каміння.
А  як його в залізному ярмі 
виводили в полон з Єрусалиму, 
він об зруйнований жертовник вдарив 
сю арфу й кинув строщену додолу.
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І так вона лежала довго, довго, 
аж поки я, вишукуючи вугля 
у попелі холоднім, віднайшов 
святий забуток сей співців преславних. 
З ібрав я все, що тільки заціліло, 
зложив і склеїв,—  арфа невеличка, 
та в ній нема і скіпки несвятої.
Знайш ов і струни —  шкода, що не всі —  
були покручені, страшенно ржаві, 
я виправив, почистив їх, як міг, 
нап’яв на арфу та й, як бачиш, граю.

(Торкає струни, щоб показати їх голос).

Слабенько грають. Т а  зате сі струни 
колись бриніли у руках пречистих 
святих співців, пророків незабутніх.
Нема ні одної струни нової,
всі давні... шкода, згублено багато...

Т  і р ц а
Бракує арфі струн, співцеві слів!
Колись ти чув, як на пророчий голос 
руїна озивалась. Я  почула, 
як ти, співець, хотів луною бути 
отсій руїні... Дай її сюди!

(Бере арфу з рук здивованого співця).

С вята  руїна служить нашій ганьбі!
Колись живії, струни тяжко стогнуть 
П ід мертвим дотиком тих рабських рук, 
живі слова, мов вітер в мертвім листі, 
в плохих устах безсило шелестять.
Я  визволю тебе, свята руїно.
Нехай тебе свята ріка ховає.
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Щ е, може, станеться господнє чудо, 
що віднайде тебе рука гідніша 
і збудить у тобі не тільки голос, 
а й душу вічну. Поки ж —  спочивай!

( Широко змахнувши, кидає арфу далеко в Іордан). 
С п і в е ц ь

Безумна! Біснувата! Щ о  ти робиш?
Т і  р ц а

Добудь нові слова, новії струни, 
або мовчи —  могили не співають.

11 А Х  1904. Зелений Гай.

НАПИС В РУЇНІ

«Я, цар царів, я, сонця син могутній, 
собі оцю гробницю збудував, 
щоб славили народи незчисленні, 
щоб тямили на всі віки потомні 
імення»... Д алі в крузі збитий напис, 
і вже ніхто з нащадків наймудріших 
царського ймення прочитать не може. 
Х т о  збив той напис, чи сперечник-владар, 
чи просто час потужною рукою, 
то невідомо. Дивним візерунком 
багато слів пописано край нього 
про славу безіменного владаря, 
змальовано царя славетні вчинки: 
он цар сидить високо на престолі, 
народи подолані йдуть з дарами 
коштовними й додолу клонять чола, 
а він сидить, немов камінний ідол 
під опахалами з барвистих пер,
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лице його подібне до Тутмеса, 
і до Рамзеса, і до всіх тиранів.
Он далі він, схопивши за волосся 
одразу цілий гурт якихсь повстанців, 
кривим мечем над ними замахнув,—  
лице його подібне до Тарака, 
до Менефта, як і до всіх тиранів.
З  тим самим видом він левів полює, 
левіафанів ловить, б’є пташок 
і їде полем через людські трупи, 
і бенкетує по своїх гаремах, 
і на війну жене своїх підданих, 
і посилає на роботу люд,—  
на ту «єгипетську» страшну роботу, 
що має вславити царське імення.
І йде той люд, мов хвилі в океані, 
без ліку, без числа на бойовисько 
і тріумфальний шлях свому цареві 
багрянцем крові геть широко красить, 
і стелеться під ноги коням царським, 
а хто живий зостався з того люду, 
той гине на єгипетській роботі,—  
з його могили хоче цар зробити 
для себе пам’ятник —  гай гине раб!
І раб копає землю, теше камінь, 
і носить мул з ріки, і ліпить цеглу, 
виводить мури; статуї великі, 
запрігшись, возить самотужки й ставить, 
і щось будує вічне і величне, 
щось незрівнянне і потужно-гарне, 
мальоване, мережане, різьблене.
І кожна цегла, статуя, колона, 
мережечка, різьба і малювання 
незримими устами промовляє:
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«Мене створив єгипетський народ 
і тим навік своє імення вславив».
Умер давно той цар з лицем тирана, 
зоставсь по ньому —  круг і збитий напис. 
Співці, не вгадуйте, ви, вчені, не шукайте, 
хот був той цар і як йому наймення: 
з його могили утворила доля 
народу пам’ятник —  хай згине цар!

28/УІІІ 1904

Оповідання, почате восени для ко н кур су3 (між 
іншим, я тепер рада, що не взяла участі в такому 
чудному конкурсі, де почерк, а не талан автора здо
буває премію), все ще не скінчене, бо мислі зайняті 
не такими спокійними темами під впливом щоденних 
перемін «весни» й «зими». В  Т іф л іс і був теж один 
такий «весняний» день 4, коли калюжі людської крові 
стояли на тротуарах до вечора. Н е  до спокійних тем 
при таких обставинах...

З  листа до О. П. Косач, 6 лютого
1905 р. Тбі

З  циклу «ПІСНІ ПРО ВОЛЮ»

І

Х а й  процвіта ваша воля, як рута! 
Нащ о здалась вам та пісня-отрута? 
Вже досхочу зажили її ми, 
ви ж собі пісню створіте сами,
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Пісню  нову, щоб сіяла, як промінь, 
щоб гомоніла й буяла, як пломінь, 
так, щоб червона ясна корогва 
з піснею вкупі творила дива!

1 /VII 1905, Колодяжне

Т у т  у нас проектується аж три українські газети, 
то я, може, до котороїсь запряжуся [...], бо візьму 
на свою долю либонь найчорнішу роботу в мужицько- 
пролетарській українській газеті, лишивши білу робо
ту чистої ідеології в двох «інтелігентних органах» не- 
поетам. Т ако ї газети, до якої я хочу пристати, давно 
вже виразно просять «голоси з народу», навіть гроші 
той народ хотів на те давати, значить, моя робота там 
вже безперечно «паразитською» не буде, а за виразне 
число годин такої праці сподіваюся купити собі пра
во необмеженої волі в обладі поезії і belleslettres *, за 
яку нехай мене судить історія літератури, коли їй буде 
час займатися такими дрібницями, а на інші суди 
й пересуди я не вважатиму, прийматиму тільки пора
ди і то ті, котрі схочу. Се буде проба практичного 
рішення одної з тих трагедій, на які ділиться моє ж ит
тя. Рішення неглибоке, бо занадто практичне, але 
треба хоч такого тимчасом («временные меры» тепер 
в моді), а там побачимо... Л якаю ть мене люди, що не 
буде мені часу на «вільну» поезію, я обороняюся фра
зою Ламартіна: «a-t-on- besoin du temrs pour prier 
Dieu?» **, a сама думаю: якось-то буде!..

Тимчасом, в поезії я тепер обдарована несподіва
ною гармонією настрою моєї музи з громадським

*  Белетристики (франц.).
* *  Чи необхідний час, щоб молитися богу? (франц.).
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настроєм (се далеко не завжди бувало!). Мені якось 
не приходиться навіть нагадувати сій свавільній бо
гині про її «громадські обов’язки», так обмарив її су
ворий багрянець червоних корогов і гомін бурхливої 
юрби. Я  навіть не розумію, яка приємність сій 
citoyenne-Muse * воловодитись тепер з таким недолу
гим створінням, як я; на її місці я вибрала б собі пое
та з такою героїчною поставою, як V  Hugo, з голосом, 
як у Стентора, приставила б йому рупор до уст 
і гукала б через так вдосконалене знаряддя моєї 
волі на весь світ. Але, видно, в богів ніколи не було 
й не буде логіки c’est à prendre ou à laisser **...

З  листа до A. Ю. Кримського, 
З листопада 1905 р. Київ

УТОПІЯ В БЕЛЕТРИСТИЦІ

Заголовок сеї розвідки, боюся, одразу може 
настроїти дуже скептично не одного з моїх читачів, 
«утопія та ще й белетристична! Ч и  воно ж тепер час 
займатися утопіями, коли ж иття владно вимагає 
будування позитивних, не утопічних ідеалів, та не так 
ідеалів, як реальних форм їх здійснення?» Провидячи 
се, я гадаю, що краще одразу вмовитися про терміно
логію. Щ о  таке утопія? в науковому значінні се —  
якась така теорія впорядкування громадського ж иття, 
що не має ніяких шансів на здійснення і через те їй 
«нема місця» в реальному світі. В  літературному зна
чінні се —  образ прийдешнього ж иття людського гро

*  Громадянці-музі (франц.).
* *  Це треба або прийняти, або відкинути (франц.).
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мадянства, змальований на тлі якогось позитивного, 
а часом і негативного ідеалу. Сей образ не конче му
сить бути «утопічним» в науковому значінні, навпаки, 
коли така літературна «утопія» талановита або гені
альна, то в ній завжди є хоч зерно чогось тривкого, 
здатного до ж иття, чогось такого, що доповняє науко
ву теорію, дає їй нову барву, або хоч новий відтінок. 
Белетристична утопія єсть, або, принаймні, повинна 
бути тим «барвистим деревом ж иття», що помагає нам 
оцінити психологічну вартість «сірої теорії» для часів 
прийдешніх, якої держалися справжні поети (Байрон, 
Ш еллі, Гейне, Гю го і багато інш их), даючи нам свої 
мрії і не пояснюючи, яким способом вони, «синове 
свого часу», побачили те, що сховане у тьмі віків.

Вже в найдавніших пам'ятниках людської твор
чості ми стрічаємо елементи літературної утопії. Місце 
наукової теорії займала тоді примітивна мораль і по
чаткове звичаєве право, а на основі їх фантазія люд
ська ткала візерунки бажаної прийдешності або вима
реного, фантастичного минулого, зливаючи їх обох не 
раз в одну нероздільну фантасмагорію. Цікаво, що сі 
примітивні «утопії», раз укоренившись в людських 
головах, ніколи вже не зникали без сліду, тільки пе
ретворювались, модернізувались, а все-таки щось ли
шалось від них аж до самих новітніх наших часів —  
видно, людськості найтяжче забути свої мрії, либонь 
тяжче, ніж свою реальну історію... Справді, хіба ж не 
вживаємо ми таких виразів, як, напр., «соціалістич
ний рай»? І не чудно нам, що слова й поняття, такі 
далекі межи собою на просторах віків, єднаються рап
том в одно речення без жадних переходів, так наче 
між прадавньою легендою про рай і новітньою тео
рією соціалізму єсть якийсь кревний зв ’язок. І всі 
головні атрибути стародавньої утопії живуть до сеї
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пори в нашій мові: «дерево ж иття», «дерево пізнання 
добра і зла», «цілюща й живуща вода», і т. п.—  все 
це не тілько силоміць вривається в нашу фразеоло
гію, як тілько ми заговоримо на «утопічні» теми, але 
й стає ще досі свідомо вибраним «мотивом» для новіт
ніх («модерністичних») творів наших поетів, артистів, 
белетристів. І психологічна залежність наших новіт
ніх авторів від сих стародавніх «алегорій, метафор 
і символів» далеко більша, ніж се на перший погляд 
здатись може. Том у варто нам уважно глянути і на ті 
неначе забуті, а все ж незабутні «утопії» наших пра- 
ЩУРІв.

Найдавніший відомий нам тип утопії се опис зем
ного раю, що згодом подвоївся описом раю небесного, 
створеним «по образу і подобію» попереднього (ф ан
тазія стародавніх людей взагалі мала нахил творити 
на небі дублікати всього того, що вона бачила на зем
л і). О пис такий здебільшого служив рамкою картині 
минулого ж иття легендарних «перших людей» і через 
те при читанні ми маємо ілюзію, ніби в легенді річ 
іде про щось минуле, так що може здатись з першого 
погляду, ніби тема про рай нічого спільного з утопією 
не має, малюючи не ідеал прийдешнього, а тільки об
раз чогось давно минулого, раз назавжди втраченого 
для людей. А ле ж се тілько ілюзія. Бо ж давні люди 
уявляли собі, що той «утрачений рай» не зник зо сві
ту, а існує таки десь, на землі чи на небі, і в їх часи, 
та й існуватиме вічно. Думка їх не хотіла погодитися 
з тим, ніби рай той вже навіки втрачено для людей, 
і вона почала шукати його або на землі, в якійсь краї
ні, що «тече молоком і медом», або на небі, чи десь 
«на тім світі», де «нема ні плачу, ні зітхання». І в міру 
зросту людського інтелекту той міф про рай усе біль
ше приймав форму ідеалу прийдешнього, а не мину-
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лого ж иття людськості, вертався з неба на землю, 
зміняв свої барви і свій зміст, приймав сторонні, ча
сом чужі його первісній концепції елементи, аж поки 
перетворився в новітню белетристичну утопію, що 
дуже помалу визволилася з-під впливу свого старо
давнього прототипу і то більше формою, ніж основним 
змістом.

Найдавніш у літературну форму оповідання про 
рай маємо ми в давньому вавілонському записі про те, 
як перший чоловік Адапа їздив човном у сад, де жив 
найстарший бог, діставати якихсь овочів райських, що 
той найстарший бог йому обіцяв, але через обман, чи 
якесь насильство з боку якогось іншого бога, не ді
став тих овочів і вернувся додому ні з чим. О пові
дання се збереглося в уривках, до того ж не всі його 
уривки розібрані гаразд, і поки що його трудно ана
лізувати докладно критикові без спеціальної освіти 
в напрямі археології та орієнталістики. Проте все ж 
можна добачити в ньому риси примітивного світогля
ду і примітивного ідеалу: рай, себто гарний садок, 
є десь не дуже далеко від людських осель на землі, 
туди б можна й човном дістатись та набрати доброї 
садовини, якою ж ивляться боги, коли б тільки ті 
заздрі боги не боронили людям свого поживку. Легко 
здумати, який вивод могли робити з такої «утопії» 
прадавні її читачі (або слухачі): треба якось загодити 
заздрих богів, то може поталанить хоч кому-небудь 
з нас дістатися в божий садок. Певне була у давніх 
вавілонян і якась легенда про те, як люди таки до- 
ступляли до божих дерев у саду божому, бо зберігся 
один дуже давній вавілонський малюнок, де чоловік 
та жінка сидять по обидва боки дерева з круглими 
овочами і простягають до нього руки, а позад жінки 
стоїть правцем гадюка. Ч и  не єсть се ілюстрація до
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якогось утраченого вавілонського оповідання про «грі
хопадіння»? Тод і се був би прототип всім нам відо
мого біблійного оповідання про Адама та Єву. В  сьо
му біблійному оповіданні, хоч воно записане багато 
пізніше від вавілонського, ми бачимо сливе такий са
мий примітивний світогляд та ідеал. Ідеалом було: не 
знати нічого і не рівнятися з богами морально, аби 
не втратити, або назад собі привернути раювання. 
Ідеал сей держався дуже довго і пережив навіть 
трансформацію земного раю в небесний і матеріально
го раювання в духовне, бо й для духовного раювання 
вважалося ще довго (та  подекуди ще й досі) потріб
ним, щоб люди були «як діти», «убогі духом»... В  на
родних же казках усіх народів ще й тепер живою су
часною мовою розповідається про всякі райські країни 
«в тридев’ятому царстві», де «ріки з молока, а берега 
з киселю», або хати «книшеві, стріхи цибулеві», де 
сади з золотими яблуками (часом чарівної сили), 
з жар-птицями, з усякими «напитками-наїдками» —  
і всього того можна осягти або просто одвагою й си 
лою, або хитрими чарами. Ідеал і тут  наївно-матеріа
лістичний, але до нього примішується якийсь новий 
елемент супроти етики прадавньої. В  прадавніх леген
дах люди невідомо за що допускалися одразу в рай, 
а виганялися з нього або через нічим неоправдану 
заздрість богів, або за те, що хотіли щось знати, 
хоч би ціною непослуху. Тимчасом в народних казках 
(в  їх теперішній формі, певне значно одмінній від 
первісної) вже маячить якась думка про те, що вся
кий добробут людині перше треба здобути, що тілько 
пташки та гадюки дістаються у «вирій» без праці 
й заслуг, а людям для того потрібно або розуму, або 
характеру, або сили. Коли ж якась інша сила одбирає 
чи руйнує людині так здобутий добробут, то сила та
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здебільшого лиха, а не добра —  се якийсь змій, лихий 
чарівник, хижий гриф —  і з нею треба «битись —  не 
миритись», щоб повернути собі незаслужено втраче
ний рай. Т у т  право «супротивлення злому» перено
ситься з богів і полубогів давніх космогонічних міфів 
на людей героїчної вдачі. Трапляється ще й інший 
мотив у таких утопічного характеру казках: лицарі, 
здобувши собі райське щастя по заслузі, втрачають 
його по своїй вині, тілько вина та не в бажанні знат
тя, а в якомусь гріху проти цноти лицарської (напр., 
цілування сонної дівчини проти її волі, надмірна жад
ність до скарбів і т. п .). Се нагадує давню перську 
легенду про втрачений рай, наскрізь переняту етич
ним дуалізмом, властивим маздейській релігії. О р- 
музд, бог добра, настановив царем в райській країні 
А р іан і праведного Джіма, що служив йому вірою 
і правдою, але згодом той Джім провинився брехнею 
і тим допустив Арімана, бога зла, взяти силу над со
бою й над Аріаною . Р ізн і перські легенди різно трак
тую ть далі сей сюжет: в одній —  Джім гине від руки 
Аріманової, в другій —  Ормузд таки рятує Джіма 
і ховає його від Арімана десь на край світа в обгоро- 
женому місці, що зветься Вар; там і досі, каже леген
да, живе Дж ім із своїм народом і нема там ні сла
бості, ні каліцтва, нічого негарного; нема сварки, не
нависті, обману, вбожества; там світло особливе, там 
чудова птиця виспівує божий закон, там день довгий 
як рік і щосорок літ з кожної людської пари нарож- 
дається нова пара людей. Інш і легенди каж уть, що 
той замкнений од світу Вар одімкнеться в час остат
ньої боротьби Ормузда з Аріманом і Дж ім з своїм 
народом побиватиме слуг Аріманових. А  коли прийде 
на світ Созіох, син чистої діви, то весь світ обернеться 
в рай, мертві оживуть і настане вічне, щасливе, пра
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ведне ж иття. Тоді, між іншим, людям не треба буде 
їжі і тіла їх не кидатимуть тіні.

Ми не будемо входити в те, яка легенда, перська 
чи біблійна склалася раніше і чи біблійна провідна 
ідея оповідання про рай є регресом супроти перських 
етичних основ, чи тілько примітивнішою формою їх, 
та яке місце посеред їх обох займають історично на
родні казки на подібні теми. Завважимо тілько, що 
основні чисто літературні способи в усіх сих легендах 
однакові і належать неначе до однієї стадії літератур
ного розвитку. Сю ж ет трактується поважно, епічним, 
об’єктивним стилем, без прикрас, розказується як 
щось абсолютно віри гідне й певне, у що читач пови
нен вірувати без критики, як вірували, можна дума
ти, самі автори чи переказувачі. Сей тон надає опо
віданню художню правду: дійсне, коли прийняти раз, 
що світом править, напр., справедливий Ормузд, то 
логічним здасться, що він не терпить брехні, атрибута 
влади Арімана; коли ж рай залежить від бога-влада- 
ря, то не дивно, що владар той не попускає непо
слуху і т. п. Психологія людей в сих легендах теж 
правдоподібна, коли пам’ятати, що се не індивідуальні 
образи і навіть не типи, а представники людської по
роди взагалі: людині властиво хотіти їсти, вона цікава 
і ласа, завжди в більшій чи меншій мірі здатна до 
непослуху й брехні, хоч би мала за те рай утратити, 
і раю такого, для якого треба виповняти всі приписи 
нелюдської етики, їй не досягти ніколи, хіба що 
станеться чудо боже і людина одмінить свою нату
ру. І давня теократична культура намагалась досягти 
ідеалу, визначеного в сих «утопіях» —  вона вихову
вала в людях сліпий послух перед тим, що вважалося 
наказом божим, і перед тими жерцями, що накази 
такі виголошували, і се давало часом людям рай орі
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єнтальної легенди: чималий матеріальний добробут 
і духовний застой. «Утопія» знаходила собі місце на 
сім світі...

Така  була первісна легендарна теологічна утопія, 
що вилилася в формі легенди. А ле з неї згодом наро
дилась утопія пророча, політична, що приймала най
більше форму поетичної імпровізації. Т ілько  не треба 
думати, що ся світська утопія була зовсім вільна від 
релігійних елементів та від пережитків теологічної мо
ралі. Н і, вплив попередньої форми відбився на ній 
дуже сильно і взагалі вона була немов посередньою 
стадією між старим і новим світоглядом, між ідеалом 
релігійним та ідеалом соціальним. Вона раз у раз вхо
дила в компроміси з утопією стародавнього типу, ш у
каючи собі оправдання в натяках на новіші ідеї, роз
сипаних по старосвітських легендах, а коли таких на
тяків не ставало, то дотепний коментатор «вимучував» 
їх з окремих слів і навіть літер «святого» тексту.

Ми бачили, як в стародавніх утопічних легендах 
про рай поруч з ідеєю про божу ласку чи неласку, що 
дає й одбирає людям рай, прокидалася ідея про люд
ську самодіяльність, про те, що людина може той рай 
заслужити, або з власної провини втеряти, а нареш
ті —  і се найголовніше для генези політичної утопії —  
людина може і сама вибороти собі щось, навіть проти 
волі якоїсь вищої надлюдської сили. Н а в іть  серед 
біблійних легенд, пройнятих взагалі духом покори, ми 
бачимо переказ, правда темний і фрагментарний щодо 
форми, а все ж досить виразний щодо ідеї, переказ 
про Ізраеля-богоборця, що фізичною силою здобув 
собі й своїм нащадкам благословення та обітницю но
вої кращої землі в обладу. А  коли давній релігійний 
світогляд все-таки не зовсім виключав для людей на
віть супротивлення вищій силі, то тим більше міг він
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допустити боротьбу людини проти людини, чи народу 
проти народу. Се був психологічний пункт виходу для 
початкової політичної утопії, а крім того мала вона 
собі, звісно, ще й реальний гр ун т у щоденних спостере
женнях боротьби за існування та в історичних спога
дах, прикрашених фантазією до легендарного ступня. 
Т а к  у єврейських авторів часів полону вавілонського 
поетизували та освітили з теологічного погляду бо
ротьбу народів, що жили під вавілонським політичним 
впливом, а свою минулу історію —  боротьби ізраель- 
ських племен з іншими дрібними народами палестин
ськими —  обернули в грандіозну історичну легенду, 
в здобування народом-обранцем обітованого раю зем
ного. Неплідна, убога земля палестинська обернулася 
в тій легенді в утопічну країну, «що тече молоком і ме
дом», абсолютна монархія Давида й Соломона, неза
лежна від сусідів, але деспотична й деморалізована все
редині, оточилася славою держави «помазанників бо
жих», трон Давида став троном Месії в минулому, а в 
прийдешньому пророча фантазія вже бажала тілько 
відновлення того «царства Давидового» —  певне не 
такого, яким було воно в дійсності, а такого, яким 
змалювала його утопічна уява істориків-панегіристів. 
Релігійний ідеал земного раю з ’єднався з політичним 
ідеалом незалежності від сусідів і державної сили. 
Н ад ії на легендарного рятівника грішного світу (по
дібного до перського Созіоха, грецького Геракла та 
інших визвольників-героїв) перенесені були на «нащад
ка з дому Давидового», і династичні домагання злили
ся в одно з релігійною вірою. Тоді розвилась оригіналь
на публіцистична поезія і відгуки її ми знаходимо 
навіть у християнській літературі (так званій апока- 
ліптичній) в ті часи, коли вже не могло бути ніякої 
надії на реальне відновлення влади династії Давида.
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Найкращ і памятники давньої поетичної публі
цистики ми маємо в біблійних книгах пророків (го 
ловно в книзі Ісаїї та Езекіїла, а з «менших пророків» 
в Іо їла) і там стрічаємо утопічні мрії, виражені з ве
ликою силою й красою. Форма пророчої утопії, як і 
взагалі пророчої поезії, зовсім інша, ніж форма уто- 
пії-легенди. Зам ість епічно спокійного тону, певного в 
безперечній для всіх правді того, що оповідається, за
мість простоти і навіть скупості легендарного стилю, 
ми знаходимо в пророків запал і завзятість, повний 
брак об’єктивності, нагромадження образів, порівнян- 
нів, докорів, погроз, обітниць, віщуваннів, жалю, на
дії, гніву —  всі почуття, всі пристрасті людського 
серця відбились яскраво в тій огнистій ліриці. Автори 
пророчих книг вже неначе непевні в тому, що їм чи
тачі й слухачі повірять на слово, раз у раз вони по
кликаються виразно на авторитет самого бога, щоб 
додати ваги своїм словам; полемізують з авторами 
протилежного напряму, взиваючи їх «лжепророками», 
лякають своїх читачів карами небесними за неймовір
ність, опановують їх уяву грізними образами «видив 
небесних», «божого суду» над «нечестивими». Н ав іть  
сама техніка фрази неначе вимірена свідомо на те, що 
тепер звуть суггестією  (внуш ениям): кожний образ, 
кожна імперативна фраза повторяються двічі, різни
ми, але синонімними виразами рівної сили і через те 
силоміць западають в пам’ять і заглуш аю ть голос 
критики в думці читача. С ю  техніку стрічаємо ми, 
правда, подекуди і в окремих уривках легендарної пое
зії, але пророча поезія розвила і довела до крайності 
сю форму. В  утопії пророчій зібрано було все, що мог
ло переконати тодішнього громадянина в бажаності 
воріття Давидового царства. Всі елементи давньої ле
гендарної утопії відновлялися ту т  з більшою силою:
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«буде нова земля і нове небо... не буде ні плачу, ні 
викликів суму... не буде вмирати дитина новонарожде- 
на, ні старий перед віком... Вовк житиме побіч вівці, 
пантера ляже коло козеняти, молодий лев і ситий ба
ран житимуть укупі, корова буде пастися коло ведме
дя і їх  діти лягатимуть поруч, лев їстиме солому, як 
і віл. Д итина буде гратися коло нори гадини-віпери, 
немовлятко стромлятиме руку в нору василиска»... 
(Іса їя , гл. 11, ст. З— 9; Езекіїл , гл. 37). Д о сього до
давались картини слави, могутності державної і кари 
ворогам в стилі панегіристів-істориків (Іса їя , гл. 63, 
ст. 1— 6; Ісаїя, гл. 61, с. 6— 7). Бог почне судити на
роди, що гнітили Ізраеля, продасть їх євреям, аби ті 
перепродали їх, і спустошить землі тих народів, вито
чить кров їх на землю; або збере всі народи, щоб вони 
привели звідусюди бранців-євреїв у рідний край, а 
потім самі поклонилися обраному народові божому —  
«всі люди прийдуть упасти ниць перед вами»; Є р уса
лим буде відбудований і чужі народи зноситимуть 
туди своє багатство день і ніч, а хто не схоче служити, 
той буде знищений —  «ти (Єрусалим е) ссатимеш мо
локо всіх народів»; мертві кості загублених синів 
Ізраеля повстануть, одягнуться тілом і оживуть вели
чезним народом. Сам і пророки либонь почували, що 
таке виключне становисько прийдешнього «Давидо
вого царства», яке вимарила їх буйна утопічна фанта
зія, треба чимсь оправдати. Часом вони кликали на 
поміч старий ідеал теократії, знов-таки надавши йому 
нової сили й виразності аж до різкості (Іса їя , г. 11, 
с. 1— 4; Міхей, г. 4, с. 1— 4 ). «Чуж инці пастимуть 
ваші отари, сторонні люди будуть вам хліборобами та 
винарями, а ви буде[те] священиками бога», «з Сіона 
прийде наука і слово боже з Єрусалиму» і через те всі 
народи самі побіжать до Ізраеля —  нехай він покаже
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нам свої дороги, аби ми ходили його стежками. А ле 
вже сам той ідеал теократичний шукав собі оправдан
ня в той час, коли складались пророчі утопії; вже 
треба було доказувати, чому боги одного народу ма
ють бути вищі над богів усіх інших народів і чому 
слуги божі —  жерці —  мають користати з більших 
прав, ніж звичайні «світські» люди. Самих нагадуван- 
нів про кару і гнів божий було мало,—  об’яви вніш- 
ньої сили навіть більші були у «нечестивих» народів, 
непокірних богові Ізраеля, отже, коли сильніші наро
ди (вавілоняни, перси) мусили вдаватись до етичних 
доказів, щоб оправдати своїх богів і їх слуг та «пома- 
занників» (я к  се видно, напр., з написів вавілонського 
царя Саргона, моабського царя Мези, перських царів 
Д арія, К іра і інш .), то слабкому в дійсності народові 
єврейському треба було тим більше напирати на етич
не покріплення свого політичного ідеалу. І пророки 
доказували, що Ягве тому мусить бути старший над 
увсіми богами, бо він найсправедливіший, слу
ги його —  слуги правди, а «помазанник» його буде 
ідеалом «праведного» монарха (Д аніїл , гл. 7, 1 — 14): 
«він не судитиме по поверховних ознаках, не робитиме 
вироків по чутках, але судитиме слабших по правді 
і даватиме вироки по справедливості для простолюду; 
він битиме країну лозою своїх уст, і духом губ своїх 
вбиватиме злочинця; правда буде поясом його стегон, 
а вірність поясом його боків». Пророки запевняли, що 
в прийдешньому царстві Давидовім не буде вже крив
ди «вдовиці й сироті», «вбогому й простому», але, 
очевидно, само існування вбожества серед легендар
но багатого царства і поділ людей в тому «царстві 
правди» на «простих» і «вельможних» утопісти про
рочої епохи зовсім не вважали кривдою, їм навіть се 
на думку не спадало. Взагалі щастя громадське зни

67



кало перед щастям держави, про нього спогадувалось 
тілько побіжно, для зміцнення доказу в разі потреби, 
і зараз же знов спускалось з уваги... В  пророчій утопії 
ми бачимо такі категорії: свій народ, чужий народ; 
своя держава, чужа держава; свій бог, чужі боги. Ми 
бачимо там, правда, вже не тілько людину взагалі, як 
у прадавній легенді, а два типи людей, різко проти
лежні: праведників і нечестивців, зате поміж ними 
ніяких градацій, ніяких відтінків. Всі праведники ма
ють однакову психологію і відзнаки, так само і всі 
нечестивці подібні межи собою моральними прикме
тами. Всі праведники мають бути загожені в Давидо
вім царстві, а хто не почуватиметься загоженим, той, 
розуміється, буде нечестивим отак, як ті «лжепроро
ки», що насміляються мати якийсь інший політичний 
ідеал чи вказувати інші стежки до нього. Н а  якісь 
«питання», «нерозрішені дилеми» немає і натяку; 
ідейних конфліктів, боротьби чи хоч сперечок межи 
праведниками не має бути, їм одно сужено —  щастя 
застою, як і в прадавній легенді, тілько шлях до нього 
складніший, трудніший і —  непевніший. А ле й знову 
не пішла марно мрія утопічна: теократичний ідеал, 
сполучений з національно-егоїстичними аспіраціями, 
знайшов собі місце на землі —  Ізраель справді став 
«ссати молоко всіх народів», хоч заплатив за се ціною 
самостійності, а династична політика мусила змінитись 
в містичний месіанізм і той уже «покорив народи» тій 
«правді», що зросла на палестинському грунті.

Християнська утопічна література перших віків 
до блаженного А вгустін а  не з являє нічого оригіналь
ного з літературного боку супроти «старозавітної» 
пророчої поезії. Ідейно вона значно відмінна тим, що 
національно-династичні домагання вступилися перед 
домаганнями одного релігійного напряму, що вже по-
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троху перестав прив’язувати себе до якоїсь одної на
ціональності, національна виключність замінилась 
конфесійною виключністю, а «царство боже на землі» 
перетворилось в «царство боже не від сього світу». 
А ле  давня термінологія, давній пророчий спосіб вис
лову лишились без зміни: такі вирази, як «народ об
ранців», «Ізраель», «нащадок Давидовий», «новий 
Єрусалим», «Сіон» і «дочка Сіону», «Месія» і «син 
людський» —  все це перенесено було цілком з проро
чої поезії в поезію апокаліптичну. Апокаліптична уто
пія так само мало зрозуміла без утопії пророчої, як 
твір коментатора без твору оригінального автора. Ч е 
рез те ми не будемо тут спинятися довше на утопії 
апокаліптичній, щоб розглядати її з літературного 
боку, а тілько спогадаємо про ідейно нові її елемен
ти тоді, коли се потрібно буде для пояснення ін
ших, справді літературно-нових утопічних творів даль
шого часу.

Т у т , однак, треба нам зазначити одно: «оригі
нальною» пророчу поезію можна назвати, порівнюючи 
її з поезією легендарною та іншими стародавніми лі
тературними Формами, але се не значить, щоб власне 
та пророча поезія, яка заведена в біблійні книги, 
була оригінальною серед всеї сучасної їй політичної 
поезії давніх східних народів. Н і, їй можна б знайти 
чимало паралелів (і при тім далеко давніших історич
но) в пам’ятниках літератури всіх сучасних давнім 
євреям народів, а надто у вавілонян, в їх поетично- 
ліричних описах «остатніх часів», коли бог Мардук 
«судитиме народи», коли чвари громадські і незгоди 
родинні стануть «знаменням» кінця світу грішного, 
а настання праведного царя дасть початок світові пра
ведному. А ле ми спинились тому на єврейській літе
ратурі сього розбору, що вона більше систематизова
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на, приступніша для теперішнього читача, що в ній 
найяскравіше, найсильніше виступають типічні риси. 
С я  типічність залежить, певне, від кращого літератур
ного опрацювання Біблії, що редагувалася пильно на 
просторі кількох віків, та ще й від того виключного 
становища ізраельського народу, що мав особливу ра
цію і дозвілля займатися політичною утопією —  через 
недостачу реальної державної політики під час двох 
довгих полонів вавілонських.

Досі ми розглянули стародавні утопії позитивно
го типу, себто такі, де малюється, яке буде або мог
ло б бути людське ж иття в разі виповнення людьми 
ідеальних вимог, виставлених від невідомих авторів 
тих утопій. А ле  сі позитивні утопії мали собі pendant * 
ще й в негативній формі, де описувалось, яке буде, 
або вже й єсть ж иття людей, не покірних божій волі, 
об’явленій безпосередньо або через божих пророків. 
В  прадавніх легендах ся негативна утопія має в собі 
мало творчого і здебільшого зводиться на песимістич
ні описи справжнього людського ж иття, яким посте
рігали його автори легенд навколо себе. В  історії про 
«гріхопадіння», в легенді про Джіма, в грецькому міфі 
про Золотий вік та про Пандору, що, подібно до Єви, 
цікавістю своєю накликала біду на весь людський рід. 
та й у всіх подібних легендах антитезою раю, себто 
якимсь «пеклом» представляється просто наша пити
ма земля і наше повсякчасне «грішне» ж иття. С и х 
описів ми тута розбирати не будемо, бо їх властиве 
не можна назвати утопіями. Зазначимо тілько при сій 
нагоді оригінальне трактування теми про непослух 
в міфі про Прометея, де якраз новітнє справжнє ж ит

*  Тут: відповідність (франц.).
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тя людське, навіть з усіма його злиднями та горем, 
виставляється раєм супроти того, яке було перед по
ступком Прометеєвим: поки Прометей, наперекір Зев- 
сові, не здобув для людей вогню з неба, то люди 
жили «як сонні мари», як дикуни, гірше від звірів, 
і хоч сам Прометей постраждав за свій вчинок, але 
люди стали жити краще, ніж жили до того часу. 
Правда, таке трактування ми стрічаємо в високороз- 
виненій формі уже не в самій народній прадавній ле
генді, а в драмі Есхіла, себто в творі V  в. перед Р. X . ,  
але ж Е сх іл  узяв свою тему все-таки з народної ле
генди і тілько розвинув далі та освітив своїм генієм 
її основну ідею.

Грецька легендарна література взагалі не мала 
такого великого нахилу, як орієнтальна, до песи
містичного трактування сучасності в порівнянні з ми
нулим або прийдешнім; не любила вона вказувати 
своїм читачам на якісь далекі «обітовані» землі для 
переселення туди «праведних» за ж иття, чи по смерті. 
Ж и ття  в давній Елладі складалося вільніше, веселіше, 
ніж в давніх східних державах, поигнічених теокра
тією  та деспотією, і хоч поети Еллади, сучасники 
великих пророків Ізраеля, не могли навіть марити про 
панування свого малого, поділеного на скілька царств 
і республік народу «над всіма наоодами землі», але 
вони високо цінили свій рідний край і не згожувались 
міняти його ні на який рай на сьому чи на «тому» 
світі. Є  типічне місце в Гомеровій Одіссеї, де герой її 
Одіссей розмовляє з «тінями» померлих товаришів на 
порозі підземного світу «царства тінів». Викликана 
і підживлена щедрою жертвою тінь Ахіллеса розпові
дає про легендарні «Асфоделонські луки», де пробу- 
вають по смерті героїчні тіні в надгороду за славне 
(поет східний сказав би «праведне») ж иття. Неначе
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й гарно на тих луках, і нема там ні хвороб, ні злиднів, 
ні горя, ні смерті, а все ж героїчна тінь ллє сльози 
з своїх безтілесних очей, згадавши про покинутий світ 
наземний, і каже, що краще бути остатнім свинопасом 
між людьми живими, ніж славутньою тінню в цар
стві сумного Гадеса.

З  сього оптимістичного відношення до ж иття 
і сучасної дійсності виникала у греків ще одна така 
оригінальна форма легендарного трактування сюжету 
про райські краї на землі, якої ми не стрічаємо в пра
давній східній літературі. Се власне виставляння сих 
країв не як чогось бажаного, а як такого, чого слід 
боятись, від чого, у всякім разі, варто сторонити лю 
дині, коли вона щиро любить свій рідний край і щиро 
бажає заховати свою людську гідність. Сею ідеєю 
пройнята ціла Одіссея. Н е  раз герой її попадає в такі 
краї, де, здавалось би, варто лишитись навіки всяко
му, хто дбає про власну вигоду й догоду: був Одіссей 
у закоханої німфи Каліпсо, там міг він стати паном 
райського чарівного острова і здобути вічне кохання 
безсмертної богині, але невдачний еллін сумував по 
своєму рідному суворому острові та по своїй смертній 
дружині, хоч і не знав сам, яка доля спіткає його 
дома; чого міг бажати герой Еллади за всі свої труди 
й блукання по чужині? А ле не заздрі боги і не «грі
ховність» його вдачі не дали йому зажити раю десь 
за морями, тілько власна воля і свідома любов до 
рідної країни привела його назад додому, в убогу 
і не дуже щасливу, але рідну його серцю й душі Ітаку.

Зам ість надій на переселення, на далеку при
йдешність або на рай десь «на тім світі» греки вихо
вали ідею про те, що треба в себе дома, повсякчас 
і не одриваючись від клопотів щоденних, намагатися 
зміняти ж иття своє до кращого. П ісля утопії леген
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дарної з явилася утопія історична, що старалася вказа
ти грекам якісь приклади, гідні наслідування в історії 
та й в сучасності інших народів —  не з тим, щоб греки 
мали переселятись у ті «ідеальні» царства, а з тим, 
щоб вони переймали і пересажували на свій рідний 
грунт усе корисне для себе. Не обходилося тут, звіс
но, без навмисної ідеалізації, через те в творах істо
рика Ксенофонта і географа Геродота не можна зна
йти того, що тепер зветься науковою об’єктивністю, 
хоча, по тодішньому стану науки, їх твори все-таки 
можна вважати науковими і чеоез те ми не будемо 
розбирати тута ні Кіропедії Ксенофонта, ні описів 
Є гип ту та «сторони щасливих Гіпербореїв» Геродота, 
бо ті твори не належать по-нашому, до художньої уто
пії. З  тої самої причини не зачіпатимем ми тут і рим
ської історичної утопії, напр., «Германії» Тацита. Т а к  
само не належить до нашої теми утопія філософська 
і зв ’язана з нею, хоч і вихована на легендарно-проро
чій літературі, утопія релігійно-догматична. Творець 
утопії філософської Платон не був з натури своєї 
белетристом, хоча межи вченими критиками розпро
сторена думка, ніби він був «поетом в душі». Його уто
пічні твори написані в формі діалогів (Тім ей і К р і- 
т ій ), але в тих діалогах ми не бачимо ні художньої 
психології, хоч би такої примітивної, як у прадавніх 
легендах, ні яскравих образів і палкого почуття, як 
у пророчій публіцистичній поезії. Темперамент діало- 
гую чих людей у Платона не виявляється ніяк, діало
ги його через те зовсім не нагадують, напр., драма
тичних діалогів великих грецьких драматургів, а ско
ріше скидаються на записи академічних дискусій. Нам 
зовсім невідомо, як уявляв собі Платон психологічні 
причини і наслідки того «ідеального» громадського 
ладу, що він виложив у своїй Політейї та в діалогах.

73



Чи він гадав, що індивідуум погодиться без боротьби 
з таким ладом, де всяке індивідуальне почуття буде 
принесене без вагання в жертву громадським інтере
сам? Чи він думав, що громада під орудою «пра- 
вителів-філософів» може так легко вправитися з 
непокірними індивідуумами, аж не варто про се й гово
рити? Він без доказів рішає, що люди будуть «щасли
вими» в такій громаді, де шлюбами розпоряжувати 
будуть «правителі» і ніхто не смітиме вибирати собі 
дружину по власному вподобанню, де діти не знати
муть своїх батьків і матерів, де матері знатимуть, що 
їх недолугі діти будуть без жалю знищені «для гро
мадського добра». Можливо, що грек-республіканець, 
надто спартанського типу (хоч Платон був атенець, 
але мав симпатії спартанські), і міг би свідомо по
жертвувати свої особисті почуття для громадського 
добра, можливо, що ті почуття і не були в нього роз
винені так, як у сучасних нам людей, але ж щоб він 
був зовсім позбавлений їх —  се неімовірно. Щ о  в тво
рах таких теоретиків сих двох напрямів, як Платон 
і блаженний А в густ ін , трапляються часом образні 
приклади, то се походить, на нашу думку, тільки від 
того, що чисто науковий стиль у ті часи не був ще 
вироблений (та  й в наші часи він ще зостається в пе
рехідній стадії в таких науках, як історія і соціологія). 
Платон описує в своїх утопічних діалогах давні Атени 
такими, якими вони ніколи не були, надає їм ідеальні 
звичаї і закони, але опис його не має пластичності 

справжньої легенди; Платон ставить ідеалом своє рід
не місто Атени, але живої любові до рідної країни ми 
якось не чуємо в тій ідеалізації. Може се тілько давня 
еллінська традиція вимагала, щоб узято було за ідеал 
найславутніше місто Еллади? Ми можемо тілько до
гадуватись про неї з того факту, що ідеальною дер
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жавою виставлено таки Атени, а не якесь інше місто. 
А  може се був тілько вплив традиції еллінської, що 
вимагала, щоб навіть неідеальна Еллада ніколи не 
була принижена хоч би й перед ідеальними райськими 
сторонами. Платон поглибив сю традицію згідно з ви
могами своєї ідеалістичної філософії: його давні А т е 
ни —  ідеальні тілько своїм громадським ладом, який, 
по думці Платона, єсть найсправедливіший, але кліма
тичні умови, сума матеріального багатства і внішньої 
сили в них не тілько не надприродні, а навіть менші, 
ніж були в деяких сучасних Платонові державах, 
напр., у великих східних деспотіях. Платон навмисне 
ставить супроти своїх, багатих єдино «справедли
вістю», «давніх Атен» видуманий острів Атлантиду, 
наділену всіма багатствами матеріальними і величез
ною внішньою владою,—  і се не для того, щоб у тій 
утопічній А тлантиді сучасники його бачили ідеал, а 
навпаки, щоб показати марність таких грубих утопій 
супроти вищого ідеалу справедливості. В  Платоновій 
утопії ми бачимо модель громадського механізму, але 
не бачимо людини. Ми знаємо, напр., що там нема 
приватної власності і через те нема ні вбогих, ні ба
гатих, але як се відбивається на психічному складі 
тих ідеальних громадян, ми того зовсім не бачимо, та 
показування сього і не входило, певне, в заміри са
мого Платона.

І хоча белетристична утопія X V I I — X V I I I  вв. 
взяла чимало теоретичних елементів від Платона так 
само, як новітня утопія ткала свої візерунки по осно
ві, взятій від учених еволюціоністів та теоретиків со
ціалізму, але Платон, так само, як Дарвін або 
Спенсер, М аркс або Енгельс, не може підлягати лі
тературній критиці, що має на увазі тілько так звану 
літературу красну. Проте спогадати про нього ми все-
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таки мусили з тих самих причин, з яких спогадували, 
напр., про чисто релігійні елементи в примітивній уто
пії —  без того незрозумілим було б таке чи інше трак
тування тем у прадавніх авторів. З  сеї ж причини слід 
нам спогадати тут  і про релігійно-догматичну утопію, 
що виникла з пророчої та апокаліптичної, тілько роз
винула далі не художні, а теоретично-догматичні еле
менти тієї публіцистичної поезії.

Ми маємо на думці трактат бл. А вгустін а  «Про 
божу державу» (О е сіуйаіе сіеі). В сьому трактаті ми 
стрічаємо головну ідею пророчої та апокаліптичної 
утопії: протилежність «царства праведних» «царству 
нечестивих». Т ілько  бл. А в густ ін  поширив сю ідею, 
надав їй величність абсолюта. Його «Божа держава» 
не єсть ані легендарний «рай наземний», ані «прий
дешнє царство Месії» пророчого видива, ані «небес
ний Єрусалим» апокаліптичний, що спускається 
готовий, ідеально впорядкований, обмежований ви
разними розмірами, з неба на землю в слушний час 
обновлення всього світу, хоча має в собі всі головні 
елементи сих трьох утопій. По думці бл. А вгустін а, 
«Божа держава» була, єсть і буде вічно, як на небі, 
так і на землі. Я к  у давніх персів царство Ормузда 
існувало без перерви поруч із царством Арімана на 
небі й на землі і перемогло його тілько в вічності, так 
у бл. А вгустін а  божа держава завжди стоїть міцна 
і нерушима, не вважаючи на силу сатани, князя світу 
сього. І вона не єсть абстрактною ідеєю, вона реаль
на: громадяни божої держави можуть бути підданими 
Нерона, Діоклеціана, жити в страшні часи А ларіха 
й А тт іл и , але вони не дізнають ні тиранії, ні злиднів 
лихоліття, бо їх душі, чи визволені чи ні ще з темниці 
тіла, живуть праведним, чистим, вільним від гріха 
життям, єднаються в міцну, спаєну дисципліною віри,
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духовну державу, піддану одному вічному владареві. 
Д ля них нема ні в сьому, ні на тому світі пекла, вони 
вічно в раю, бо страждання тіла їх не обходять, а гріх 
і спокуса не мають над ними влади,—  так було зпред- 
віка і так буде вічно. С я  утопія мала занадто широку 
і абсолютну ідею, щоб могла вилитись в якусь обме- 
жовану художніми вимогами форму, образи, психоло
гія і сила почуття відступають в тінь перед нерухо
мою, холоднопрозорою величчю догми. Щ об дати їй 
пластичність і барву, треба було ограничити її в часі 
і в просторі.

14 віків минуло від появлення на світ Платонових 
творів і більш десяти віків уплило після настання 
трактату бл. А вгустін а, поки з ’явився такий спадкоє
мець їх ідей, що спромігся не тілько розвити далі та 
обновити їх думки, але й дати думкам пластику й бар
ви, чого так бракувало в утопіях мудрого елліна та ве
личного духом африканця. Тим  спадкоємцем був ан- 
глічанин Томас Мор, і його знакомита «Утопія» пе
редала не тілько свою назву, але й свою душу всім 
подібним творам наступних віків. А  тим часом віки 
варварства, що наступили після загину античної куль
тури, тьмарили людську думку, вертали її до примі
тивного світогляду. Т ілько  фантазія росла й буяла, 
а думка спала або тяжко боролася з важкою зморою 
середньовічного «мракобесия». І знов творилися ле
генди на прадавній взірець, наївні казки про «три
дев’яті царства», про чарівні острови, де феї (близькі 
родички давніх богинь та німф) держали у полоні ко
ханих своїх лицарів; знов релігійно-публіцистична 
поезія жахала людей картинами пекла і божого гніву 
та вабила описами раю та посмертних надгород... 
Звісно, нарождалось і чимало нового в літературі вку
пі з життям, тілько ми про те не будемо говорити, бо

77



в тому напрямі, який ми досліджуємо тепер, літера
тура середньовічна не дала нічого грунтовно нового, 
ні грунтовно відмінного, тілько безліч деталів та по- 
верховних покрас, але тими немає потреби нам тута 
займатися. О тж е, переходимо одразу до «Утопії» Т о 
маса Мора, що вважається ерою белетристичної уто
пії новітнього типу.

Саме слово «Утопія», що стоїть в заголовку М о
рового твору, значить «безмісцевість», «не-країна» 
(себто край, що нігде не існує, окрім фантазії автора), 
але Мор либонь навмисне описав її так, що вона ба
гато чим нагадує Британські острови, а разом з тим 
поставив утопійське громадське ж иття в значну за
лежність від кліматичних та географічних умов самого 
острова. Мор, як і Платон, писав свою утопію, маючи 
на увазі головно свій рідний край і народ, а не всю 
людськість, але се не пошкодило їх творам набути 
загальнолюдського значіння. А  з чисто літературно
го погляду ся обмежованість Морового світогляду 
пішла навіть на користь белетристичній вартості його 
твору. Вона дала йому змогу добрати правдоподібну 
форму своїй вигадці, таку правдоподібну, що, як відо
мо, не один із сучасників Мора щиро був упевнений 
в реальному існуванні десь за морем чудової країни 
Утопії, дехто навіть збирався їхати туди місіонером. 
Завдяки власне сій обмежованості ідеалу певним 
простором Мор міг вдатися до особливо популярної 
за його часу форми подорожі. А дж е то був час вели
ких відкриттів; подоріжжя Колумба, Васко да Гама, 
Амеріго Веспуччі привчили людей до віри в реаль
ність усяких новознайдених предивних заморських 
країв і до описів далеко фантастичніших від Морової 
фантазії, розбудили надії на «Новий світ». Всі вірили 
в реальність таких «нових Ельдорадо», як Перу, Ч іл і,
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Мексика, і покладали на їх свої буйні надії, від їх жда
ли собі і рідній громаді нової щастя-долі.

Д ля Мора непотрібно було вдаватись до леген
ди, чи до поетичного, пророчого видива, чи до ідеалі
зації всім відомих сусідніх народів або рідної історії, 
чи знов до філософсько-догматичних схем. Він пе
рейняв ідеї своїх попередників, розвинув їх, змінив їх 
згідно з досвідом та з ідеалами своєї доби і дав їм 
живу белетристичну оправу. Він умістив свою Утопію  
не в минуле, як творці легенд і Платон, не в прийдеш
нє, як пророки, не в вічність, як бл. А в густ ін , а в су
часність і засвідчив авторитетом живих, всім відомих 
діячів своєї епохи (Е г ід ія , Еразм а). Правдоподібність 
аж переходила в містифікацію, але то не перечило то
дішнім літературним звичаям. Правда, і в його «У то 
пії» є чимало неперетвореного матеріалу, частенько 
скидається вона на важко скомпонований трактат 
з розумуваннями схоластичного характеру —  форма 
красної прози була мало вироблена в ті часи і їй ледве 
признавано самостійне значіння —  але ж є там і такі 
живі малюнки, що становлять Томаса Мора нарізні 
з найкращими белетристами новітньої доби *. Можна 
думати, що «Утопія» здобула собі одразу славу не так 
справедливістю своєї провідної ідеї, як чисто беле
тристичною правдоподібністю викладу. Практичні 
проби наслідування принципів початкового соціаліз
му, виложеного в «Утопії», з ’явилися аж нехутко, 
більш як через два століття, а тим часом слава Мора

*  3  браку місця не наводимо тута доказів у цитатах, а 
відсилаємо цікавих на се читачів, що не знають англій
ської або латинської мови, до російського перекладу 
«Утопії» в книзі д. Тарле «Общественные воззрения 
Томаса Мора» (Птб. 1901).
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стала всесвітньою ще за його ж иття і зберігала від 
забуття ту ідею, якій аж нехутко сужено було стати 
на чільному місці в бойовиську людських змаганнів. 
Томас Мор більше послужив своїй ідеї там, де він пи
сав як чистий белетрист, ніж там, де він забував про 
картини й почуття та вдавався в сухі й холодні розу
мування —  якби тілько самі вони збереглися до на
шого часу від всієї «Утопії», то твір сей знали б певне 
тілько самі бібліографи. Цікаво, що такі невдатні 
з літературного погляду уступи відносяться до най
менше вдатних пунктів теорії Томаса Мора, напр., до 
його поглядів на право карне і межинародне, а най
яскравіші белетристичні сторінки ілю струю ть власне 
найглибші його ідеї, напр., про знищення товарного 
виробництва, скасування грошових знаків, врівноці- 
нення вартості праці, колективістичний громадський 
устрій і т. і. Томас Мор не тілько в тому пішов далі, 
ніж Платон (залежність свою від Платона Мор сам 
признає), що поставив свій колективістичний ідеал на 
демократичний грунт (у  Платона ж тілько два «вищі» 
стани, філософи та вояки, мають жити «справедли
вим» громадським ж иттям ), але ще й те нове йому 
додав, що пояснив психологічно, чому справедливі
ший лад має бути справді щасливішим і для громади 
і для одиниці. Се пояснення вдалося йому досить доб
ре, може власне тому, що воно приложено до одного 
народу з певним темпераментом —  справді, коли б усі 
народи були такої вдачі, яку надав Мор своїм утопій- 
цям, то певне утопійський лад здавався б їм і най- 
справедливішим і найвигоднішим. А л е  ж недарма на
віть фіктивні сусіди утопійців не всі переняли той 
лад —  видно не всім він приходився впору. Я к  у бл. 
А вгустін а  божа держава існує поруч із грішною дер
жавою, так у Мора Утопія живе поруч з іншими на-
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родами і не завжди навіть має на їх вплив. Мор пояс
нює се просто їх історичною відсталістю, але від чого 
походила та відсталість, се зостається темним. В за 
галі Мор лишив своїм спадкоємцям ідейним чимало 
визначених, але й досі нерозрішених дилем ідейного 
та й чисто літературного характеру.

«Утопія» Томаса Мора викликала чимало наслі- 
дуваннів, більше і менше близьких до взірця, але всі 
вони, якщо й мали часами успіх, то дуже нетривкий. 
Здебільшого утопісти X V I I  і X V I I I  вв. не дорівню
вали літературним таланом своєму славному товари
шеві з X V I  в., а крім того й не вміли добрати відпо
відної форми своїм ідеям. Кампанелла, Ф ренсіс Бекон, 
Верасс ( X V I I  в.) навіть зробили крок назад в порів
нянні з Т .  Мором. Кампанелла зовсім одірвав свою 
утопію від живої сучасності; Бекон невдатно прийняв 
за позитивний ідеал те, що вже й Платонові здава
лось занадто грубим, і навіть назвав свою утопію 
«Новою Атлантидою » (немов для повної аналогії 
«Нова Атлантида» лишилась нескінченою так, як 
і відповідний діалог Платоновий); Верасс так рабсько 
наслідує Т .  Мора, що навіть його добрі прикмети 
обертає в вади: що було правдоподібним і цікавим 
в епоху великих відкриттів, те в кінці X V I I  в. вже 
нікого не впевняло і навіть не бавило, бо «нові краї» 
встигли вже зрадити європейські надії на них.

З  письменників X V I I  в. один тілько С в іф т  ори
гінально покористувався формою, наслідованою з 
«Утопії». Його «Подоріжжя Гуллівера» можна б на
звати «Перелицьованою Утопією »,—  там С в іф т довів 
ad absurdum * звички, погляди, громадський устрій та

*  До безглуздя, до абсурду (лат.).
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ідеали сучасної йому доби. З  властивою йому безпо
щадністю С в іф т розвинув у своєму творі мотив, по
кладений в основу першої частини «Утопії» —  власне 
критику існуючого ладу,—  але мотив другої частини 
«Утопії» —  ідеал можливої прийдешності —  С в іф т на
вмисне спотворив: він намалював образ щасливого 
ж иття, але не для людей, а —  для коней. Люди вва
жались йому або лукавими і дрібнодушними пігмея
ми, або велитами тілько тілом, а не духом, або запо- 
мороченими теоретиками, що марять без поезії і 
навіть хист обертають в педантство, або, нарешті, при- 
рожденними рабами, паріями природи. І він поставив 
паном над ними —  коня, їх звиклого раба. Се нагадує 
прокляття суворого ізраельського пророка: «ви буде
те рабами рабів ваших». А ле  С в іф т переважив своїм 
понурим генієм усіх песимістів пророчої доби. Він 
навіть не ділив людей на «праведних» і «нечести
вих», не дав нікому «врятуватись» ні в божій державі, 
ні навіть на фантастичному острові —  всіх засудив на 
ганьбу і неславу, такий був «моністичний» погляд 
його на людську природу. Сьому була, крім суб’єк
тивної психологічної, ще й об’єктивна історична при
чина. Справді, коли хто вважав сучасний Свіф тові 
громадський і політичний устрій незмінним, власти
вим самій природі людській (а се ж був найбільш роз
просторений погляд тоді), то на які ж перспективи 
міг він вказати такій нещасній людськості? С в іф т, 
може й несвідомо, остеріг людей від небезпечного кон
серватизму: він показав усю гидоту й жах застою, 
рабської культури, дрібного, позбавленого ідеалів, 
повного безглуздого егоїзму ж иття. Він, правда, не 
показав ніякого виходу з сього для людей, але хто не 
хотів затхнутись у важкому чаду, той мусив сам ш у
кати виходу, надто, коли вірив правдивості Свіфтової
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страшної картини. А  правдивість була чимала і була 
вона не в реальності образів, а вірному відношенню 
межи символізованими елементами дійсності.

Утопісти X V I I I  в. почали шукати того виходу 
і знов пішли шляхом Т .  Мора. А ле нічого справді но
вого супроти Мора вони зробити не здолали. Н ав іть  
форма лишилась та сама: подоріж в невідомі замор
ські сторони, в яких панує комуністичний рай, про
тилежний європейському антикомуністичному пек
лу. Моралізаторський тон ще більше переважає, ніж 
в У то п ії Мора; в сатирі на сучасність нема й сліду 
живих побутових елементів, що так скрашають вступ
ну частину «Утопії» X V I  в.; ідеалізація холодна, 
абстрактна, позбавлена поезії. Твори белетристичні 
з такими прикметами звичайне забуваються хутко. 
Дійсне, белетристичні утопії X V I I I  в., навіть таких 
знакомитих авторів, як Фонтенель, забуті до того, 
що либонь від самого X V I I I  в. не виходили другим 
виданням. Т і  самі автори прославлялись не раз по 
заслузі як історики, філософи, учені і навіть беле
тристи, через те трудно з ’ясувати невдалість їх утопій 
браком літературного таланту, а скоріш неясністю 
і відірваністю від ж иття їх ідеалів. Н авіть  псевдокла
сичні автори творили часом живі типи та сцени, коли 
їм траплялося знаходити справді близькі аналогії між 
якимись подіями давніх часів і сучасного їм, авторам, 
ж иття (хоч би тілько самих «вищих» стан ів),—  тоді 
з ’являлися живі барви, форми, перспектива, бо вже 
була жива «натура» перед очима. Сього бракувало 
утопістам. Стоячи на старому шляху поділу люд
ськості на «овчищ і козлищ», вони заселяли свої іде
альні острови самими праведниками, а нашому неіде
альному світові лишали самих грішників, і ділив ті 
два світа безмежний океан порожнечі та розпачу, і
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даремне добрі утопісти намагалися загатити його буч
ними фразами без змісту та моральними розумуван
нями без зв ’язку з життям. Недарма один з утопістів 
X V I I I  в. Мореллі назвав свою утопію «Погибель 
плавучих островів» (L e  naufrage des îles flottantes) —  
справді, такі плавучі, хисткі та нетривкі «острови» 
мусили загинути серед хвиль критичної думки віку 
раціоналізму від подиху близької бурі революції, що 
вже от-от мала здійнятись...

Перша утопія X I X  в. належить фур’єристові 
Кабе. Л ітературна її техніка зовсім та сама, що 
й у X V I I I  в.—  знов-таки подоріж у невідомі краї 
(« Le  voyage en Ісагіе» вона зветься), знову брак 
художнього та й логічного зв ’язку між ідеальною 
громадою та реальною сучасністю, знов нерухомість 
і жорстокість в описах безхмарно щасливої громади, 
позбавленої історії в минулому і в новітньому ж итті 
«Ікарія» Кабе немов з неба впала, готова та ідеально 
вряджена, як той Новий Єрусалим в Апокаліпсисі. 
Якщ о ся книжка зробила чимале вражіння в свій час, 
то се ніяк не своєю художньою вартістю, а тілько тим, 
що вона вперше подала в приступній для широкої 
публіки формі виклад ідей Ф у р ’є та Сен-Сімона. 
А ле ж ся хоч приступна, та мало принадна форма 
врешті, як се завжди в таких випадках буває, пошко
дила й самим тим ідеям, які мала пропагувати, бо 
дала привід до всяких пародій з боку талановитих 
антисоціалістів —  не трудно ж їм було і висміяти 
нову, ще ледве зформовану ідею, коли її вбрано було 
в таку незграбну одежу. Н ам  здається, що власне 
«популяризатори» типу Кабе чимало винні з того, що 
ідеологія Ф у р ’є та Сен-Сімона заглохла на кілька де- 
сятиліттів і не вабила до себе талановитих белетристів 
(Анфантена, Вейтлінга, Овена та інших утопістів по
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чаткової доби новітнього соціалізму ми до белетристів 
не рахуємо і тому не маємо їх тута розбирати).

1859 року вийшов у Ф ранц ії типічний для того 
«ніякого» часу утопічний роман Ем іля Сувестра «С віт 
такий, яким він буде» (L e  monde tel qu’il sera). 
Ce утопія песимістична. Сувестр, як і С в іф т, не 
бачить ніякого виходу для людськості і то не тіль
ко в просторі, як у Свіф та, але і в часі. Сувестр уже 
втратив остатню надію на «невідомі острови» і не мав 
до їх навіть художнього інтересу. Се змусило його 
знайти іншу форму для утопічної подорожі (без по
дорожі він все-таки не зважився обійтись). «Д ух часу» 
повіз героїв —  молоде подружжя —  на автомобілі на
вколо всього цивілізованого світу. Герої побачили 
нові центри цивілізації —  Т а їт і та Цейлон —  і здича
вілу від політичних катастроф Європу. Технічний 
прогрес в нових центрах розвився надзвичайно (хоча 
уява автора не йде понад паровий мотор, механічний 
автомат та аеростат), торгівля й промисли стали не
змірно високо, політична система обернула весь світ 
у всесвітню федерацію торгово-промислових спілок,—  
але гніт капіталу над працею ще збільшився, реклама, 
шахрайство, кар’єризм і безпринципність досягли гер
кулесових стовпів, безправ’я трудящ их стало безна
дійним. О статн і цноти, які ще жили в X I X  в., зникли 
геть і от —  серед всесвітньої оргії безсоромних, певних 
своєї сили плутократів загримів голос з неба вістю 
про новий потоп, що має очистити землю від люд
ського грішного кодла, аби мали посісти її якісь нові, 
кращі створіння.

Якби Сувестр мав Свіфтовий талан, він міг би 
створити з сього всього справді повну жаху карти
ну —  матеріал у нього на се був. Адж е близько того 
часу Байрон і Гейне вміли з менше багатого матеріалу
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витворити образи грізноімпозантні. З  наукової гіпо
тези про поступове зменшення сонячної енергії Б ай 
рон зробив апокаліптичне видиво смерті сонця і вза
ємного пожирання остатніх людей коло остатнього 
багаття на голій і мертвій землі. Гейне, під впливом 
особистих прикростів і дрібної політичної боротьби, 
дав нестерпуче реальну примару огидливих підземних 
таємниць смерті і трагічну картину погибелі ясного 
генія поезії від потворних гномів серед світової ка
тастрофи. Байрон і Гейне трактували свою тему як 
поети —  дали настрій, загальний колорит і художній 
символ, близький до галюцинації по реальності типіч- 
них деталів. Сувестр узявся до своєї теми —  як фельє- 
тоніст і написав карикатуру на кілька сот сторінок 
тісного друку. Він не мав сумної одваги Свіф та, щоб 
сказати своїм сучасникам просто: нема вам надії! Н і, 
він нишком кивав назад, на «добрі давні часи»,—  
«вернітесь, мовляв, туди, там ваш рятунок!». Але 
як же могли вернутись туди його читачі, коли навіть 
його цнотливий герой (що, як каже автор, начитався 
Ф у р ’є і Бабефа) кинувся назустріч потопові, а все ж 
не міг, хоч і як бажав, вернутися за сто літ назад?..

Попри всіх своїх чималих вадах роман Сувестра 
вніс таки дещо нове в утопічну літературу. Сувестр 
перший (скілько ми могли прослідити) поставив уто
пічний сюжет на еволюційний грунт,—  він виразно 
показав, як тісно і логічно нерозривно зв’язаний той 
«прийдешній» громадський лад з еволюцією тих його 
початків, які можна було бачити в першій половині 
X I X  ст. Правда, вже й у Мора були якісь натяки на 
історичне пояснення утопійського ладу, але ж се було 
тілько геніальне та все-таки невиразне пречуття ево
люційної теорії і більшого ми, звісно, від письменника 
X V I  в. ні вимагати, ні сподіватись не можемо.



Сувестр писав свій роман уже в такий час, коли теорія 
еволюції міцно запанувала в науці та розпросторю
вала свій вплив і на «широку публіку». Спущ ені 
з неба, закинуті за море, почеплені на хмарах райські 
краї вже нікого не інтересували серйозно, як не інте
ресувало ніщо, вирване хоч би силою фантазії з вели
кого і величного ланцюга еволюції. «Д ух часу» нало
жив свою печать не тілько на героїв Сувестра, але 
й на самого автора. Т о  був дух аналізу, направленого 
теорією еволюції, але ще недосить сміливого, недосить 
вільного від всяких пережитків недавнього минулого. 
В  белетристиці то був час, коли старий романтизм 
уже вмирав, а молодий натуралізм ще не сказав рі
шучого слова, коли давні ідеали поблідли, а нові ледве 
мріли в непевній далині, і над ідейним життям пану
вала немов якась «біла ніч».

Н іщ о  не призводить нас думати, ніби дальші уто
пісти X I X  в. наслідували Сувестра, ні, певніше, що 
вони навіть не читали його, бо роман його був хутко 
забутий, та й одразу, скільки нам відомо, великої 
слави собі не придбав. А ле  «дух часу», що панував 
над Сувестром, заволодів усіма його молодшими това
ришами. Вже ні один з них не важився одірвати своєї 
утопії від того світу, що кермується законом еволю
ції. Т ілько  в одних творах більше зверталося уваги 
і покладалося надії на еволюцію науки, а в інших на 
еволюцію громадськості.

Новітнім утопістам, вихованим на еволюційному 
світогляді, ще трудніше прийшлось, ніж давнім, що 
тіє ї теорії не знали. Справді,—  як поимусити читача- 
еволюціоніста повірити в можливість картини прий
дешнього ж иття, не показавши йому крок за кроком 
її повстання з сучасної читачеві форми людського іс
нування? Я к  примусити його відірватись від свого
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часу і жити в прийдешньому не тільки думкою (до 
цього міг примусити і вчений), але й почуттям? Я к  
«заразити настроєм» прийдешності ту  людину, яка 
вже тямить, що не діжде того «раю» чи «пекла» ні 
за ж иття, ні по смерті? Адж е, щоб викликати в іншій 
людині інтерес до наших ідей, треба знайти якийсь 
спільний грунт або хоч спільну відправну точку. Ми 
не можемо розуміти прийдешності з погляду невідо
мих нам прийдешніх людей, ми можемо її розуміти 
тілько з нашого тепеоішнього погляду, нам дорога 
вона тілько тими своїми елементами, до яких ми тепер 
пориваємось, хоч може прийдешні люди якраз тими 
елементами нехтуватимуть. Нехай і правда, що для 
прийдешніх людей ми будемо все одно, що для нас 
мавпа, або, в найліпшому разі, «дикуни» і «варвари», 
але ж недарма ніхто не вимагає від мавпи, щоб вона 
розуміла людську мову, а від дикуна і варваоа, щоб 
вони читали твори науки і літератури нашої цивілі
зації. Т а  й чи не смішно було б, якби одна мавпа мала 
претензію навчити інших мавп розуміти людську 
мову, сама її не тямлячи, а дикун або варвар узявся б 
«популяризувати» яке-небудь «остатнє слово» нашої 
науки? Я к  же вийти з цього? Чим заспокоїти жадобу 
знати і почувати те, чого не дано нам бачити на очі? 
Утопісти  X I X  в. сподівались осягти конечної ілю зії 
для свого читача дуже простим і навіть грубим спосо
бом: вони становили якусь видуману людину з X I X  в. 
в обстанову більш чи менш далекої прийдешності і при
мушували раз у раз спогадувати «минуле», або «поки
нуте» і порівнювати його з «новим життям». Н е  мож
на сказати, щоб це був спосіб вдатний. Здумаймо собі, 
що хтось написав би таким способом історичний ро
ман, побутову картину минулого, зробивши централь
ною фігурою людину нашої доби, пересажену чисто
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механічно «за сто літ назад», або умістив би в сучасну 
нам обстанову середньовічну чи біблійну ф ігуру (як 
це і роблять малярі школи У д е ),—  адже треба неаби
якого таланту, щоб скрасити і помогти нам забути не
натуральність, потворність такої ситуації (коли тілько 
вона взята не просто для комізму).

Часом замість механічного способу перенесення 
в прийдешній вік (напр., на автомобілі, як у Суве- 
стра), новітні утопісти присипляють своїх героїв, на
водять на їх летаргію, гіпноз і тоді вже блукання по 
прийдешньому місті та весь неминучий при тому ка
техізис питаннів та відповідів просто сниться тим 
героям, але це, звісно, мало зміняє справу, хіба що 
додає їй, коли це можливо, ще більшої ненатураль
ності. Невдатна претензія на реалізм гірше псує прав
доподібність твору, ніж щира фантастика.

Позичивши від поетів любу давнім пророкам-уто- 
пістам форму сну чи галюцинації (по давній термі
нології «видива»), белетристи, замість наближитись 
до реальності, ще більше віддалились від неї. Відо
мо ж бо, що люди з побільшеною вражливістю нер
вовою, з так званим «поетичним темпераментом», 
справді мають нахил до яскравих, образних снів, що 
неначе символізують їх почуття та потаємні ледве сві
домі думки. Люди ці здатні, в хвилини особливо ін
тенсивного напруження своєї взагалі дуже розвиненої 
уяви, творити собі самохіть так звані псевдогалюци- 
нації, а часом і справді галюцинації бачити. А ле  ж 
ті сни та примари ніколи не бувають і не можуть бути, 
навіть з чисто фізіологічних причин, об’єктивно-роз- 
судними, діалектично-логічними,—  в їх завжди відби
вається суб’єктивна, безпосередня вражливість само
го «одержимого видивом», через те в них може бути 
тілько логіка почуття та несвідомої асоціації ідей.
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Коли нам хто розказує сон у формі політико-еконо- 
мічного трактату, докладно виробленої схеми громад
ського устрою, то це перечить художній правді і, вжи
ваючи технічного виразу, «не заражає читача». Коли 
письменник одурить нас у цьому основному худож 
ньому принципі, то ми вже настроєні не вірити ні 
правдивості окремих деталів його картини, ні правді 
його ідеалу, ні навіть щирості його власної віри. З р а 
да художньої правди неминуче відбивається або на 
долі самого твору, або на чистоті його основної ідеї.

Це ми бачимо надто виразно на прикладі дуже 
славного в свій час і сильно призабутого тепер со
ціального роману Чернишевського «Что делать?» К о 
лись твір цей славлено співами по гуртках передової 
російської молоді, де тости лунали «за того, кто «Что 
делать?» писал, за героев его, за его идеал» —  тепер 
уже цю строфу перероблено так: «кто что делал, пи
сал»... до такої міри вже незрозумілим стало тепер 
в широкій публіці первісне значіння цього тосту... 
Чому ж воно так? Адж е й тепер, перечитуючи твір 
Чернишевського поряд з іншими белетристичними 
творами подібного напряму, ми бачимо, що мало хто 
з новіших белетристів дорівнює Чернишевському по
важністю, щирістю в проваженні своєї ідеї, чистотою 
своїх замірів, завзятістю  переконання. Н е  можна ска
зати, щоб у романі «Что делать?» не було зовсім 
щиро белетристичних елементів, але в тім-то й сила, 
що вони стоять зовсім нарізно від елементів ідейних 
цього твору. Н айкращ і в романі описи й діалоги ілю 
струю ть просто дрібний міщанський побут, не гірше, 
але й не ліпше, ніж у більшості письменників-реалістів 
середньої руки, але «нові ідеї» дуже слабо зв’язані 
з цією частиною твору Чернишевського, а до нашої 
теми гже й зовсім ніяк не відносяться. В  міру того,
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як у романі виступають на передній план «нові» люди 
(«нынешние» по термінології Чернишевського), плас
тичність подробиць зникає, яскравість барв блідне, 
діалоги тратять рухливість, коментарії «від автора» 
займають все більше місця і важкої праці коштує те
перішнього читача побороти це оповідання про 
«нових людей» до кінця. І це не через те, що ті нові 
люди вже перестали тепер бути новими —  типи Т а -  
тьяни й Онєгіна либонь ще архаїчніші, а проте нам 
не трудно читати «Евгения Онегина» —  це просто 
через брак барв і перспективи в цій схемі «нових» по- 
чуваннів, «нової» моралі і вчинків. З  досадою ми зав- 
важаємо, що белетрист Чернишевський сам гаразд не 
тямив, скільки «старого» (навіть як на його часи) 
в тій піонерці практичного соціалізму Вєрі Павловні, 
що «нежится в своей постельке» і там же п’є чай на
половину з товстою сметанкою з рук закоханого 
чоловіка в той час, коли швачки в її «ідеальній» со
ціалістичній робітні давно вже гнуться над шитвом, 
заробляючи «справедливу» плату і дивідент не тільки 
собі, але й «закройщиці» Вєрі Павловні. Ц я  «нова» 
жінка все своє «нове життя» збудувала на жертві сво
го першого чоловіка, що проміняв наукову працю на 
нелюбу йому лікарську практику для утримування 
жінки, а потім відступив сам на бік, як тільки жінка 
закохалася в іншого. Т а  й другий чоловік либонь для 
того став «світилом» медичним, щоб жінка мала змогу 
не тільки соціалістичну робітню провадити, але ще 
й гості щовечора скликати, зимові і літні «пікніки» 
справляти, «італьянців» слухати, а щооанку знов-таки 
«нежиться в своей постельке» та між іншим, гуляючи, 
готуватись до медичних іспитів, «щоб здобути са
мостійність». Н о ві люди, перший і другий чоловіки 
Вєри Павловни, дуже багато балакають про нову мо
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раль та провадять «боротьбу великодушності», від
ступаючи один одному право на кохання Вєри Пав- 
ловни, але їх ж иття і роботу ми ще менше бачимо, ніж 
діяльність Вєри Павловни. Одна тілько понура по
стать стоїка-революціонера Рахметова натякає нам на 
щось справді оригінальне і нове, хоч може й нетипіч- 
не, виїмкове,—  це найживіша фігура з усіх «нових 
людей» Чернишевського. Зреш тою , всі ці нові люди 
не відносяться прямо до нашої теми, бо й сам Черни- 
шевський називає їх не прийдешніми, а «теперішні
ми», цебто сучасними йому людьми, тілько додає, що 
згодом вони зникнуть, щоб потім, у дальших поко
ліннях, відродитися, ще поліпшитися і статися загаль- 
ногромадським типом. Таким способом усе те довге 
оповідання про нових людей мало бути неначе проло
гом до картини прийдешнього ідеального ж иття, коли 
всі люди на світі стануть «новими», а все «старе» 
щезне без сліду. І справді, перед кінцем романа Чер- 
нишевський умістив таку картину в окремому уступі, 
що зветься «Четвертый сон Веры Павловны». Дарма, 
що картина власне прийдешнього ж иття людськості 
займає в цьому «сні» всього 10 сторінок (інші 
картини в ньому з ’являю ть епохи минулі), а цілий 
роман має 455 стор., але ці 10 стор. либонь чи не най
більше придбали слави всьому творові. Це ж була 
в російській літературі перша белетристична популя
ризація соціалістичного ідеалу. З а  це читачі 60-х років 
простили Чернишевському всі гріхи проти «духа свя
того» художньої правди, а може навіть і не завважили 
їх, хоча сам автор раз у раз одверто хизується тими 
гріхами перед зненавиженим «проницательным чита
телем» (цю  іронічну назву Чернишевський дав есте- 
тикам-ідеалістам старої школи). Читачі однакового на
пряму з Чернишевським, «реалісти-матеріалісти», ві-
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рили, що то все гріхи не справжні, а тілько здаються 
такими людям «допотопного» світогляду. При всьому 
своєму «матеріалізмі», вони були великими ідеаліста
ми і вірили, що досить аби людям хто гаразд розтол- 
кував ідею «розумного егоїзму», впевнив, що то дуже 
«для себе корисно» —  бути добрими, благородними, 
саможертовними і т. і., і люди не тілько повіоять у 
справедливість самої ідеї, але й зараз же наберуться 
тих цнот і ще до того почуватимуть себе дуже щасли
вими, ламаючи все своє ж иття, розбиваючи собі 
серце для «розумного егоїзм у»— самопожертви. Ро
ман, збудований по такій схемі, повинен був здава
тись таким читачам зразком не тілько ідейної, але 
й художньої правди, бо вони вірили в правдивість са
мої схеми, та й ж иття ще не встигло дати своїх комен
тарів до неї, вона занадто ще була нова для Росії 
часів Чернишевського. Щ ож до гріхів проти художньої 
правди в подробицях, то їх у письменників-реалістів 
напряму Чернишевського було у всякім разі не біль
ше, ніж в ідеалістів-романтиків старої школи. П уб л і
ка, захоплена головною ідеєю «Что делать?», не зав- 
важала чималих промахів в описах добре відомого їй 
ж иття, а вже тим більше могла прийняти на віру все, 
що писав прославлений письменник-соціаліст про 
майбутнє щасливе ж иття нового ладу. Публіка про
щала своєму авторові навіть і недрібні, як на реалі
ста, гріхи, напр., такі алегорії в «Снах Веры Павлов
ны», як любов до людей в образі італьянської співач
ки Бозіо, рівноправність жіночу в образі самої Вєри 
Павловни і т. і. Т о  що вже значили після цього «па
лаци з чавуну та шкла», «паркети з алюмінію», ве
личезні завжди мокрі парасолі, що покривають цілий 
палац, куди з ’їздяться прийдешні люди на літню до
мівку! Реалістам-матеріалістам могло здаватись, що
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той рай, який снився Вєрі Павловні в її четвертому 
сні, змальовано дуже реально через те, що звернено 
головну увагу на його матеріальні прикмети: з чого 
і як зроблені будови, меблі («все алюміній!»), яка 
одежа у прийдешніх громадян, як розплановані їх се
литьби («як шахівниця»), де вони живуть літом, а 
де зимою (зимою росіяни їдуть у Н о ву Росію, чудову 
країну, вряжену на місці теперішньої Сахари ), як 
працюють («тілько ходять, їздять та керують маши
нами»), як обідають, ну, і нарешті, як танцюитть і що 
співають. Про моральний бік ж иття відомо тілько, 
що людям тим добре, що вони всі веселі і щасливі 
і мають повну змогу любитися вільно, а виражається 
це в тому, що вони танцюють щовечора і кожне має 
окрему кімнату з важкими запонами та пухкими ки
лимами, де всяк приймає кого схоче і коли схоче. 
А  щоб того раю досягти, каже алегорична рівноправ
ність, «треба тілько бути розсудливими, вміти добре 
врядитися, довідатись, як корисніше вживати засоби».

Спочатку люди читали цей «сон» і вірили, що 
змальована в ньому прийдешність справді «ясна і пре
красна», близька і можлива. А ле  згодом малюнок 
перестав їм здаватись ясним і прекрасним і тоді бага
то з них відцуралися його ідеї, або втратили віру 
в його можливість. З а  гріх Чернишевського, яко бе
летриста, відпокутував ідеал, покладений в основу 
«Что делать?». Навмисну механічність, схематичність 
подій і характерів, убожество психології, тенденційну 
матеріальність описів пізніші читачі здатні були, хто 
щиро, хто нещиро, ставити на карб самим формам 
прийдешнього ж иття: «коли вірити, що такий буде 
справді «грядущий рай» і що він неминучий, то —  
горе тому, хто доживе до такого!» —  казали вони. 
І те, що Чернишевський був сам переконаним соціа
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лістом, ще тільки гірше шкодило його справі, бо 
вже ж ніхто не міг сказати, що це він вмисне змалю
вав карикатурно прийдешній лад, аби дискредитувати 
соціалізм. Карикатура вийшла сама собою, не з волі 
автора, а таки з його вини, бо він свідомо розминувся 
з художньою правдою, замінивши її публіцистичним 
розумуванням і теоретичною схемою при белетристич
них ситуаціях, і тим несвідомо занапастив свій твір 
і скомпрометував свій замисел.

Белетристична утопія, попавши раз на доктринер
ський шлях, ніяк не могла зійти з нього. Основна 
вада —  зневага художньої правди —  зоставалася все 
в однаковій силі, змінялися тілько доктрини.

Коли після 1871 р. в західній Європі настало до
часне розчарування в доктринах соціальних, то белет
ристи публіцистичного нахилу взялися будувати свої 
тенденційні романи «на чисто науковій основі», на
магаючись уживати наукових методів при своїй роботі 
або просто заміняючи колишню романтичну фан
тастику видуманими «дивами науки».

Типічним твором такого розбору єсть утопічний 
роман Бульвера-Літтона «Прийдешня раса» (написа
ний 1872 р.). Роман цей можна назвати фантастич
ним, хоча в ньому зовсім нема традиційної «чортівні» 
старого романтизму, а весь час річ іде тілько про 
«натуральні» дивовижі та ні на хвилину не спу
скається з уваги залізний закон еволюції. Т а я  «прий
дешня раса», що якимсь предивним, але «науково» 
поясненим способом живе під землею і розвиває там 
нечувану цивілізацію, все-таки частиною своєї історії, 
хоч і легендарною, зв ’язана з нашою наземною ра
сою,—  підземний народ «Врілья» походить власне від 
тих далеких наших пращурів, що мали б то провали
тися у підземні природні тайники під час якоїсь вели
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кої катаклізми. Народ цей ділиться на багато племен 
з різними відмінами цивілізації, та має і сусідів-«вар- 
варів», що подібні культурою до сучасних авторові 
американців або англійців. У  романі цьому видно роз
чарування автора в соціалістичних та й взагалі соціо
логічних доктринах, а зате надмірне покладання надій 
на перестрій усього людського ж иття через якесь ко
рінне відкриття наукове. Власне соціальний стрій у 
підземної раси не має в собі ніякого нового принципу: 
приватна власність і спадщина там не скасовані, а 
либонь чи не міцніші, ніж у нас, найвища політична 
влада належить «ватажкові племені», що здебільшого 
сам призначає собі спадкоємця (хоча ватажок може 
бути й виборним), а в трудних випадках ще доражує 
ватажкові «колегія вчених» (це щось так, наче П л а 
тонова рада філософів-правителів у спілці з «вигідним 
тираном» його пізніших творів). Т ілько  ж ці старі 
інституції не заважають народові «Врілья» жити по- 
новому: багатства вони не прагнуть, а здебільшого 
вважають його за тягар; владі не заздрять, бо вона 
здається їм тілько неприємним обов'язком; жінки, 
хоча мають право самі свататись до мужчин, після 
шлюбу коряться з доброї волі своїм чоловікам і т. і.; 
спокій, згода і нічим не скаламучене щастя панує в 
підземній країні між племенем «Врілья», що забезпе
чене навіки від нападів сусідських і давно вже не знає 
війни. І все то тілько через те, що плем’я цеє знає 
якусь основну силу природи, джерело всіх відомих 
нам сил, і вміє правити нею так, що вона все будує 
і все руйнує по волі предмудрого народу. Сила та 
зветься по-тамошньому «Вріль» і вона ото дає змогу 
жити у вічному «узброєному мирі» всім, хто владає 
нею, цебто хто має для того в достатній мірі міцну 
і розвинену волю. Через те всі люди цивілізовані,
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цебто з міцною, історично і спадково вихованою си
лою волі звуться там «врілья» і займають в підзем
ному світі приблизно таке становище, як англійці се
ред «варварських» рас у великобританських коло
ніях... Ідеал справді гідний вельможного англійського 
лорда, яким був автор романа «Прийдешня раса»! 
Вкінці той автор пророкує словами свого героя, ніби
то наочного свідка всіх підземних див, що тая раса 
потужна вийде колись на поверхню землі, винищить 
своїм «Врілем» усі наші наземні раси, пощадивши 
може деяких найгеніальніших людей, і буде собі раю
вати віки незчисленні як під землею, так і на землі. 
Холод  проймає людину при читанні такої «Утопії» —  
це тямив і сам автор та й запевнив своїх читачів, що 
він для того й змалював цей ворожий нам рай, щоб 
ми знали своє місце в ланцюгу еволюції і не квапи
лись до раптового здобування найвищих щаблів 
цивілізації, бо то тілько нам на погибель —  ми не 
створені для раю. Але ж хоч і як Бульвер-Літтон за
певняє, що «вищі» створіння можуть почувати себе 
щасливими під охороною свого «вріля» в країні меха
нічної музики, статуй-автоматів, штучного світла, під
земних горизонтів, але все якось не віриться і, нареш
ті, в думку силоміць набивається питання: «Та яке 
мені до всього цього діло? Н авіщ о мені здалась тая 
«прийдешня раса», коли вона чужа моїй душі?...

Роман Бульвера-Літтона мав свого часу чималу 
славу, але тепер він забутий і це не тілько через його 
літературні вади (яких у нього таки чимало), а голов
но через те, що після недовгого розчарування в со
ціології, викликаного деякими невдатними пробами 
соціалістів-утопістів насадити на землі комуністичний 
рай, в суспільстві відновився інтерес до громадян
ських наук та ідеалів. Цим тілько й можна пояснити,
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що славу Бульвера-Літтона хутко (в 80-х роках) 
потьмарила слава далеко гіршого від нього літератора 
Белламі, що збудував свій партацький твір на дуже 
спотвореній, але все ж таки соціалістичній основі.

Белламі не поизнається так щиро, як Чернишев- 
ський, до своєї байдужності до правдивого завдання 
белетристики, але це видко з кождого рядка його ро
ману. Починаючи з неймовірної, абияк збитої фабули 
і кінчаючи протокольними описами, все в цьому ро
мані тхне ремісницьким, грубо утилітарним відношен
ням до сюжету. Щ об «зацікавити» ласого на модні но
винки читача, Белламі присиплює героя свого мод
ним у 80-ті роки гіпнозом, пробужуе його в кінці 
X X  ст., женить з правнукою його колишньої наре
ченої. Увесь час той герой карається за громадські 
гріхи X I X  віку, розпливається в подиві перед добром 
нової культури та без упину становить наївні питання 
людям X X  в., а ті без упину читають цілі лекції йому 
на відповідь, не маючи либонь пильнішої роботи. Бел
ламі стилізував свій роман так, неначе він обрахова
ний на читачів кінця X X  в., але вже й читачам на 
початку цього віку багато що в романі здається за
старілим анахронізмом. Н апр., героїня роману нітрохи 
не нагадує навіть відомого нам типу «нової жінки» 
X X  в., а скоріше скидається на призвоїту сентимен
тальну міс з якогось давнього буржуазного англій
ського роману. Ми зовсім не бачимо, як впливають 
на громадську та індивідуальну психіку ті одмінні від 
наших умови ж иття нового ладу. Нам показано наві
щось тільки якийсь дивогляд психологічний: заздрість 
героїні до самої себе і досаду її на свого жениха, що 
він для неї, недостойної, зрадив пам’ять її коханої 
прабабуні... Мусимо хіба вірити авторові і його діячам 
на слово, що кінець X X  в. має бути дуже гарним і
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щасливим часом в ж итті людськості, але бачити цього 
ми не бачимо. Н і,  ми бачимо велику, нудну казарму, 
де мешкає армія праці з рядовими, офіцерами, гене
ралами, інвалідами. І сумно нам від тієї погоні за 
орденами, тяжко від дерев’яної «громадської дисцип
ліни» в тій армії, душно від педантизму, самовдово
леності та міщанства всіх отих прийдешніх людців. 
Варто було прокидатись «через сто літ», щоб поба
чити те самісіньке, чого й в X I X  в. було доволі! П ро
кинувшись раз за сто літ уперед, герой Белламі вже 
не прокидався більше, щоб знов опинитись на сто літ 
назад, а так і лишився назавжди в своєму кошмарі, 
щоб легковірний читач міг мати повну ілюзію «ре
альності» того ідеального кінця X X  в. Х т о  з читачів 
не завважив крізь усі quasi-белетристичні покраси, що 
« За  сто літ» зовсім не картина живого ж иття, а про
сто недотепна схема, нездатна видержати ні наукової, 
ні літературної критики, тому либонь було дуже шко
да наших бідних онуків, що їм суджено жити в таку 
нудну та безрадісну добу. Белламі показав прийдешнє 
ж иття в одній тілько площі, та й то найменше при
датній для белетристичного освітлення. Яке діло бе
летристові і його читачам до всіх тих кнопок, автома
тів, аеростатів, системи розсилання набутих в крам
ницях речей і т. і.? Тимчасом Белламі, як і більшість 
утопістів, не дає нам з тим всім просвітку. З а  тією 
технічною марницею не бачимо ми ні людини, ні при
роди, не почуваємо ні правди, ні краси,—  але чи мож
на ж повірити, що вони справді щезнуть з прийдеш
нього ж иття при новому ладі? Х т о  може в’явити собі 
ліс без дерев, ж иття без руху, той нехай вірить таким 
«пророкам», як Белламі.

Значно інакше почуття обіймає нас при читанні 
утопії Вільяма Морріса «Звістки  нізвідки» (New s
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from nowhere). Р ізк і очерки соціально-економічного 
трактату зглажені там не безсмачною фабулою, як 
у Белламі, а лірично-мрійливим настроєм автора, ат
мосферою ідилічної приязності, що панує над країною 
прийдешніх щасливих людей. Перша картинка, як 
герой романа виїздить на Тем зу серед природи, виз
воленої від плям нашої псевдокультури, просто чарує 
свіж істю  колориту, plain air y * того, і примушує на 
час пробачити авторові невдалий вступ з традицій
ним присиплянням героя після сперечок на соціальні 
теми. Ми забуваємо, що нам загрожує в кінці руїна 
ілю зії при неминучій заяві, що все це був тілько сон, 
хоч і пророчий, на думку автора. Ми втішаємось гар
ним пейзажем і гарними людьми в чепурному вбран
ні, зграбними, приязними, щирими. Якби Морріс на
писав саму тілько цю картину, взяв її тільки як один 
момент, це було б гарне, поетичне видиво, що буди
ло б віру в можливість краси ж иття і вільного бра
тання межи людьми. А ле Морріс так продовжив цей 
момент, що зосталось вражіння повної нерухомості, 
мертвої тиші на гладенькій, вирівняній поверхні ко
лись бурхливого життєвого моря, Морріс просторо 
нам розповідає про колишні бурі і намагається запев
нити нас, що після заспокоєння тих бур уже не може 
бути більше ніякої негоди. І потроху ми переймаємось 
глибокою меланхолією героя, що починає почуватися 
ніяково серед цеї ідилії. А вто р  намагається пояснити 
сум свого героя тим, що герой цей, знатурений син 
X I X  в., не вміє уживати натуральних втіх нормаль
ного ж иття, що для нього це занадто раптовий 
перехід, що він, пережиток минулої доби, почуває се

*  Пленеру
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бе непотрібним серед кращого ладу і через те чужим 
на безжурному бенкеті обновленого життя. А ле  нам 
чується, що тут  не вся правда, що не в цьому вся 
сила. Бо й нам ніяково в тому прийдешньому товари
стві, хоч ми й не сподіваємось опинитися в ньому не 
проханими гостьми. Нам сумно серед того безхмар
ного щастя, бо наша уява страждає від довгої 
плетениці картин без тінів, перспективи і півтонів, по
дібної до безконечних смуг єгипетських барельєфів. 
Ми тямимо, що це не ж иття, а повільне вмирання від 
щастя, від безцільного, непотрібного добробуту. Т і  
люди п’ють, їдять, працюють, навіть любляться, 
все те робиться в їх гарно, вибірно, але при тому, ж ит
тя справжнього нема. Нема боротьби, цеї конечної 
умови ж иття, нема трагедії, що дає глибінь і зміст ж ит
тю. І ми готові радіти, коли автор хоч вряди-годи поси
лає тим щасливим людям якесь лихо, бо все ж це сплеск 
ж иття серед мертвого моря повної загоди. А ле  й тут 
автор запевняє нас, що ці сплески тілько хвилеві, що 
це не порушить глибоко вічного спокою, і ми мусимо 
вірити, що це справді остатнє тремтіння людського 
духу перед сконанням. Т а к , Моррісові люди подібні 
до богів, але то вмираючі боги, його утопія —  
справжнє «смеркання богів», невважаючи на ясний 
колорит без плям і тінів... Може й справді такою буде 
смерть людськості,—  з усіх смертів вона може й най
краща, але все ж сумно думати про неї і йти до неї 
свідомо, закликаючи й інших. Запевне, назад нема 
й не треба вороття, але невже перед нами немає ні
чого, крім смерті? Морріс багато говорить нам про 
матеріальний поступ, тілько всупереч іншим утопістам 
він бачить сей поступ в осягненні більшої простоти, 
а не розмаїтості способів виробництва («машинома- 
нію» він вважає минучою стадією культури); він по
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казує нам, як досконалі люди обходяться зовсім без 
державної політики примусу, замінивши її поспільною 
солідарністю і добровільним співробітництвом (цим 
Морріс наближається до Чернишевського); він малює 
нам пишний розцвіт умілостів (правда, тілько деко
ративних), але ми все-таки не загожені. Ми не розу
міємо цих людей, як і вони не розуміють виходця 
з X I X  в., хоча ми знаємо їх історію, а вони нашу. Р іч  
у тому, що вони, ці Моррісові «прийдешні люди» 
зовсім не люди з нашого теперішнього погляду, а ма
некени для приміряння гарної одежі, автомати для 
справляння потрібних громаді робіт та добірних за
бавок. Х о ч  вони наділені, всупереч героям Белламі, 
деякими симпатичними людськими властивостями, а 
все ж вони маріонетки. Недивно, що серед цих ство- 
ріннів мистецтво зійшло на забавку. Чим же іншим 
має бути мистецтво там, де нема ні боротьби, ні кон
трастів, ні глибокого страждання? Якщ о ті прийдеш
ні люди навіть більше, ніж ми, уділяю ть часу на 
мистецтво, то це тілько просто тому, що вони мають 
більше вільного часу до забави. Морріс дав їм тілько 
одну пристрасть —  бажання чепуритись, одну ваду —  
безмірне самохвальство. Іскорки наших пристрастів, 
легкі сліди інших дисгармоній —  це в них вважається 
тілько атавізмом, це в них належить до медицини, а 
не до мистецтва. Щ о  ж тут зостається мистецтву? 
С тати  декорацією, стилізувати фооми створіннів при
роди, наслідувати світляні ефекти, бавити погляд 
і слух ситих спокійних, загожених людей. Може М ор
рісові, як відомому спеціалістові декоративного мисте
цтва, така перспектива і здавалась приємною, але на
певне мало спеціалістів самостійних умілостів зго д ять
ся з ним у цьому.

Таким  способом, всі утопісти X I X  в. заводять
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свою уявлену прийдешню людськість у глухий куток, 
змальований не такими сумними барвами, як у Св іф - 
та, але не менше страшний своєю безнадійністю. Це 
походило, здається нам, найбільше з того, що соціа
лістичний ідеал, покладений в основу більшини таких 
творів, здавався самим авторам таким далеким, ледве 
досяжним, що вони самі здатні були вважати його за 
остатній ідеал людської думки, за крайню межу ево
люції людської громади. Таке відношення часто було 
несвідомим, але воно давало грунтівний тон їх утопіям 
і такий несвідомий песимізм, як, напр., у Морріса, ще 
сумніший, ніж свідомий, напр., у Сувестра. Утопія 
Сувестрова остерігала від того шляху, якого автор не 
вхваляв і вважав неправим, але утопії Белламі та М ор
ріса примушують читача боятися того, що самі автори 
вважали корисним і бажаним... Характеристичними 
здаються нам слова одного з прийдешніх людей у ро
мані Морріса, промовлені на запитання: як ви уяв
ляєте собі ваше дальше ж и т т я ? — Н е  знаю,—  відпо
вів цей розпачливо-легкодумний чоловік... та й що ж 
би він мав відповісти? А ле така відповідь вже не за- 
гожує утопіста X X  віку.

То й  ідеал, що ледве мрів великому утопістові 
X V I  в., що зник з очей людям X V I I  в., що здавався 
хистким і туманним філософам «віку просвіти», що був 
остатнім кільцем в ланцюгу глибоко скептичної фан
тазії X I X  в., наближився тепер, зміцнів, виріс, з од
ного боку, в наукову теорію, з доугого,—  кристалізу
вався в догму, близьку до релігійної. У то п іст нашої 
доби (нагадуємо, що ту т  цей термін вживається в 
літературному, а не в публіцистичному значінні) вже 
не стоїть одиноко, як Томас Мор, що був голосом, 
волаючим в пустині, йому вже не треба працювати 
коло виховання першої громадки апостолів нового
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євангелія, як це мусив робити Вільям М орріс,—  нав
коло нього маси, жадібні пророчого слова про те, який 
буде той прийдешній світ, що його одні прагнуть, а 
другі жахаються. Вчені ідеологи дають наукові схеми, 
вироблені плани та обрахунки pro і contra *, але не
терплячій юрбі цього мало: вона шукає «знамення 
часу», вона прагне дива чи хоч видива, домагається 
чогось більшого, ніж домагалась юрба в давні часи —  
вже не воскресения мертвих, але надання ж иття ще 
ненарожденим. І вона має рацію! Треба їй знати чи 
хоч провидіти того, кому вона рівняє шлях, для кого 
терпить муки часом і свідомо. Тй треба не раз хоч 
мрії, хоч видива, щоб не впасти в розпач. Від неї ви
магають свідомості, їй докоряють інертністю, вихва
ляю ть за героїзм, так негже ж їй загодитись на ролі 
«гарматного м’ясива», «святої скотинки», що йде не
відомо за кого на муки, а часто й на смерть героїчну? 
Вона має право допитуватись, дошукуватись, хто такі 
будуть ті прийдешні люди, що на підвалині її тяж ких 
стражданнів збудують собі нову оселю. До чого ж 
має бути подібна тая нова будова —  чи до суворого, 
білого храму, чи до сірої, нудної казарми, чи до іди
лічного, барвистого котеджу, чи до величного народ
ного дому, де всі барви, й лінії, й форми поєднаються 
в вищій гармонії? Х т о  буде там жити —  браття наші 
по духу чи якісь чужі істоти, що дивитимуться на 
наші бліді, скорбні тіні, презирливо всміхаючись з ви
сокості свого невідомо чим заслуженого щастя? Н і  
схема, ні план, ні обрахунок, ніяка наука не дадуть 
нам образу живого, щоб ми могли його любити чи не
навидіти, а це ж потрібно нам, щоб жити не тілько

*  За і проти (лат.).
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інтересами своїми та свого покоління. Щ об любити 
«дальнього свого», жертвуючи для нього і ближніми 
й самим собою, треба знати, за віщо його любити, 
інакше це буде рабство перед невідомим. Х т о  з нас 
не має хисту воскрешати ще ненарождених, той шукає 
собі «ясновидящих», щоб повірити видивам їх. І не 
раз він стрічає фальшивих пророків, про яких мовив 
давній поет-прозорливець: «Часто покликують вони: 
так говорить господь! А  господь не казав їм нічого». 
Т і  «лжепророки» показують на бездушних автома
тичних ідолів, кажучи: «ось прийдешня людина, по
клоніться їй», а самі вже ладяться в жерці нового 
культу, зазіхаючи на традиційну «десятину»... А ле  
нехай не бентежить нікого поява таких лжепророків. 
Коли такі «практичні люди» починають спекулювати 
на якийсь ідеал, то це тілько значить, що той ідеал 
здатний до ж иття і має великі шанси на здійснення. 
Х о ча , звісно, кому дорогий ідеал, той мусить тим 
більше дбати про його чистоту і боронити його від 
профанування через людську «практичність».

Ідеал соціалістичний профанується пліткою, чи
сто буржуазною тенденцією комфорту для комфорту, 
проведеною у Белламі. Профанується він і дрібним 
політиканством таких «утопістів», як Ш пронк, Мок- 
лер або Талеві, що будують всю прийдешню долю на
шого світу на рішенні марокського інциденту, східно
го питання або франко-російських відносин. Ц і добро
дії провадять не паз ще й іншу «політику» в своїх 
«утопіях». Напр., Талеві запевняє нас, що поліпшен
ня добробуту мас приведе тії маси тілько до повного 
морального занепаду. Інший знов утопіст, Уельс, ля
кає, що визволений пролетаріат здичавіє так, аж 
поїсть усіх позосталих аристократів, і людськість за
гине від канібальства... Ми не можемо згодитись
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з Анатолем Франсом, немов у цих утопіях відбився 
щирий песимізм душ, опанованих «світовою тугою», 
нам чується в них просто старече гдирання підупалої 
групи і бажання залякати читачів вигаданим страхіт
тям соціалізму. Ц і політиканські утопії варті уваги 
з публіцистичного погляду, але з художнього боку 
вони зовсім не цікаві. Немає в них ні образів нових, 
ні ситуацій, ні свіжого колориту, як то ми бачимо 
в Т .  Мора та В. Морріса, цих щирих, поетичних на
тур, що мали єдийу тенденцію —  потішити хоч маре
вом раю наземного своїх стражденних сучасників.

З  усіх теперішніх утопістів найбільше набли
жається настроєм до цих двох «утішителів люд
ськості» Моріс Метерлінк в своєму утопічному творі, 
недарма названому «Оливне гілля» (Le s  rameau 
d’olivier). Нам трудно зважити, до якого відділу лі
тератури залічити цей твір. Це не роман і не опові
дання; для поеми в прозі в ньому забагато наукових 
гіпотез та філософських проблем. Якби він був напи
саний іншим стилем, ми б залічили його до наукової 
утопії, як, напр., «Дизгармонії людськості» Мечніко- 
ва, і полишили б його науковій критиці. А ле ж «О лив
не гілля», написане стилем Метерлінка, цебто мовою 
поета-філософа з пророчими нахилами, мовою, повною 
художніх образів, ліричного нестяму. Т а к  писав би 
Еклезіаст, якби він відродився в оптимісті.

Метерлінк нам говорить, що ми живемо в плідну 
та ріш учу добу, що віки прийдешні заздримуть нам, 
свідкам зорі нової ери. Дарма, що курява, збита ве
ликим рухом людськості, сліпить нас —  від того не 
меншає величність руху. Ми перебуваємо добу основ
ного обновлення світогляду, а нове розуміння світової 
системи конечне приводить до нової моралі і психоло
гії. Ми виходимо з періоду релігійного і вступаємо в
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період науковий, хоч і блукаємо ще навколо правди 
при димних світачах гіпотез, а магічні слова ще й досі 
керують нами. Х о ч  релігійність «випарувалася» з на
шого ж иття, але сума справедливості, добрості, гро
мадської сумлінності все більшає, бо такий, видко, за
кон розвитку людськості, тілько ми не знаємо ще фор
мули свого закону. Кожне наукове відкриття —  а їх 
так багато в наші часи —  додає нову рису до того ве
ликого невідомого, що мріється на нашому горизонті, 
тілько ми ще не вміємо поєднати докупи ті риси. Т а к  
під час ілюмінації спочатку окремі вогненні фігури 
спалахують раптом на темному небі, але ми не тями
мо, який межи ними зв ’язок, поки раптом яскрава 
нитка поєднає їх в несподівану будову з проміння. 
Ц еї яскравої нитки нам ще бракує, але ми почуваємо, 
що вона десь є і що досить може одної іскри, щоб вона 
спалахнула. А  поки що —  ми ждемо, але наше ждан
ня, повне ж иття й поривання вперед, кожний новий 
факт будить нашу думку, не дає їй заснути і тим ря
тує її й нас від смерті. Ми зрозуміли, що нас оточує 
жива загадка, а не абстрактне божество індусів чи 
євреїв, і ми шукаємо відгадки в самому ж итті, а не 
в теологічних чи в логічних розумуваннях. Режим на
шої думки змінився. Ми були подібні до сліпців, що 
марять про вільний світ у замкненій хаті; ми й тепер 
ще сліпці, але вже нас веде якийсь мовчазний пово
датар то в ліс, то в поле, то на берег моря... Щ е за
плющені очі, але жадібні, тремтячі руки сягають 
дерев, мнуть колоски, зривають квітки, натикаються 
на скелі і поринають в прохолоду хвиль; вуха вчаться 
одрізняти —  для цього ж розуміти не треба —  тисячі 
співів сонця і тіні, вітру й дощу, листя і хвиль...

Ми готуємо шлях новій істоті. Ми закладаємо 
підвалини нової моралі, що має обходити інтереси не
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тілько ближнього, але й дальнього, має утворювати 
гармонію не тілько людського, але й всесвітнього 
ж иття. Ц я  нова мораль готує грунтовніші зміни, ніж 
усі найбільш реформаторські релігії. Ми маємо при
чини вірити в кращу долю нашого роду. Н айгірш і 
небезпечності вже минули. А  перед нами безкрай на
дії. Може ми збагнемо таємницю того, що тепер 
зветься законом тяж іння (гр ав ітац ії), відкриємо її 
раптом, як радісні промені, і будемо керувати земною 
кулею,—  тоді нам не страшна смерть сонця, земля 
буде вічна, людськість її справить до нових світів, до 
нових сил, нового невичерпаного ж иття.

Нехай ця безкрая надія непевна, але ж хіба роз
пач певніший? А  коли так, то вибір залежить від нас. 
Н авіщ о ж вибирати найгірше?

Ми, немов ті стародавні пророки та праведники 
Сікстинської капели, пробуваємо в сподіванні, може 
в остатніх хвилинах сподівання. Зд ається, ми чуємо 
рух: гомін надлюдських кроків, ляск величезної бра
ми, пестощі подиху чи світла —  хто знає? А ле  це спо
дівання —  чудова й яскрава хвилина ж иття, найкра
ща пора щастя, молодощів, дитинства!..

Т а к  говорить Метерлінк. Поет незбагнутих зага
док, містичного жаху смерті, безвихідної самотини 
людської душі і вічних трагедій нашого ж иття —  за
говорив тоном оптиміста. Чи це ж не «знамення 
часу?» Нехай він, всупереч іншим утопістам, замало 
значіння надає суто громадському чинникові, нехай 
надії його на опанування законами природи замало 
певні, а з громадського погляду й зайві, але ми, чи
таючи цю філософську поему в прозі, мимохіть зара
жаємось її ясним, енергічним, жвавим настроєм —  
і готові на слово вірити, що людям нема чого впадати 
в розпач.
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Метерлінк поклав в основу своєї утопії зовсім 
одмінний від інших художній спосіб. Здебільшого уто
пісти не песимістичного напряму вдавались до спосо
бу контрасту, відтіняючи ясну прийдешність похму
рими барвами з теперішнього ж иття. У  Метерлінка 
темне тло зостається десь в глибині як спогад про 
хаотичне минуле землі й людськості, а центр карти
ни, її найясніша цята —  це теперішній час, і від цеї 
цяти йдуть промені в прийдешнє, в безкрай. Подеку
ди пробивається щось з давніших настроїв Метерлін- 
кових, коли він порівнює своїх сучасників із сліпцями, 
що навколо себе почувають світло, а в собі темряву 
носять. Щ ось є проймаюче і героїчне в цьому образі 
і, віриться нам, що таким він здаватиметься й даль
шим поколінням і через це вони немов рідняться з 
нами, так як ми, по волі Метерлінка, ріднимось духом 
з людьми давніх віків, не вважаючи на відмінність на
шої історичної обстанови.

В «Оливному гіллі» нема дешевих ефектів, що 
легко даються способом різкого контрасту, та нема 
і втомної одноманітності, що загрожує творові без 
контрастів,—  від неї Метерлінк врятувався, впрова
дивши трагічний елемент у свою центральну антите
зу сліпців, заблуканих посеред світла, і видющих, 
спізнених на свято світання і через те заздрих на нас, 
темних.

Метерлінковий оптимізм не вирахований на те, 
щоб, ідеалізуючи теперішній час, одвертати людей від 
всякого новаторства. Н і, Метерлінк виразно каже, що 
він ні в якому разі не боїться за культуру та цивілі
зацію. Він не вірує ні в «жовту», ні в яку іншу небез
пеку, не страшні йому ні хатні, ні околишні вороги. 
« Х о ч  би навіть,—  каже він,—  прийшли варвари з на
ших сіл та городів, зо дна нашого власного ж иття, то
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вже ж і вони були б зачеплені тією самою цивіліза
цією, яку вони нібито мали б знищити, адже вони 
могли б одібрати від нас добра цивілізації не інакше, 
як тілько вживаючи найголовніші її придбання. О тж е, 
в найгіршому випадку могла б трапитись дочасна за
держка, зате по ній настав би новий переділ духовних 
багатств». Завважмо, що це говорить той, хто ніколи 
не виставляв себе речником ідеї пролетаріату, кому 
часто закидали духовну кревність з «гнилою буржуа
зією». Недарма Метерлінк запевняє, що «безмежність 
кругозору виховує в нас безпосередню величність 
духа і тоді нам не треба ніякого встановленого кодек
су моралі, щоб розуміти наші обов’язки, сполучені 
з нашим місцем в природі». Він доказав це власним 
прикладом.

Х о ч а , як уже сказано, утопія Метерлінка вихо
дить поза стислі межі нашої теми, але ми спинились 
на їй так довго тому, що нам видиться в ній нове пе
рехрестя, новий відправний пункт для белетристичної 
утопії наших часів. Ї ї  провідна думка —  безмежність 
кругозору, тверда свідомість невпинності і поступо
вості людського розвитку і однаковості в цьому від
ношенні всіх найрозмаїтіших історичних епох —  цей 
Leitmotiv, навіяний новітньою наукою, повинен витіс
нити з свідомості дійсне сучасного белетриста при
старілу ідею про рай і пекло, що неначебто ділять 
ж иття людського на дві одрубні половини. Т ілько  не
сталістю  і невиробленістю їх психічних звичок можна 
пояснити дивну ж ивучість цього примітивного понят
тя, утвореного наївним дуалізмом первісних релігій. 
А ле є вже тепер ознаки того, що ця нерухомість зви
чок починає трохи подаватись перед натиском нових 
ідей.

В новішій, щодо часу, белетристичній утопії А н а-
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толя Ф ранса ми бачимо певні ознаки перемоги новіт
нього принципу над старосвітським, але сліди їх бо
ротьби в ній ще занадто помітні і це відбилось навіть 
на її формі. А .  Ф ранс назвав свою книжку «На білому 
камені» (Sur la pierre blanche), взявши до неї епіграф 
з Платона: «Ти неначе спав на білому камені, посеред 
народа снів». І техніка твору чимало нагадує П лато
нову,—  він цілий складається з ряду діалогів, сполу
чених докупи досить слабо й довільно. Н е  можна ска
зати, щоб від цього твір легше читався: повсякчасна 
зміна аргументів рго і contra, що не раз зводяться на
нівець, часті й довгі ухиляння набік, важкий багаж 
ерудиції розмовників інтелігентів (intellectuels),—  все 
це чимало томить і не раз навіть дратує трудністю 
вишукування провідної нитки. А л е  певне ця форма 
була психологічно конечною для А .  Франса. Він ли
бонь сам шукав і не знайшов виразного погляду на 
цікаве для нього питання, через те він, не вдаючись 
до штучних висновків, просто виложив самий процес 
шукання і полишив читачеві давати собі з тим раду, 
як хоче.

Серед діалогів (дуже мало белетристичних) ком
панії французьких інтелігентних туристів з ученим 
італьянським археологом на всякі історичні, публі
цистичні та утопічні теми А .  Ф ранс умістив два «опо
відання», що неначебто прочитали два розмовники до 
слуху своїм товаришам. Оповідання ці складаються, 
властиве, теж з діалогів. Перше: діалог римського 
проконсула Галліона в Корінф і з своїми приятелями 
патриціями та з грецьким софістом, перерваний раз 
епізодом сперечки апостола Павла з корінфськими 
євреями-колоністами. Цей епізод єдине живе місце 
в цьому академічно важкому оповіданні про розмови, 
але Галліон з приятелями хутко перейшов над апо
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столом і його «сектою» до «порядку дневного», цебто 
до своїх безконечних розмов на утопічні теми. В га 
дуючи долю прийдешніх людей і релігій, римські ін
телігенти 1-го в. по P. X .  зовсім спустили з уваги 
майбутнє панування «секти» християнства, бо не мог
ли визволитись від помилок свого часу і вийти поза 
тісний античний кругозір. Це, видко, стало за осто
рогу інтелігентам X X  в., бо вони пильнували, щоб не 
проминути в своїх діалогах соціалізму, хоч він очеви
дячки здається їм «сектою», а один з компанії про
читав навіть своє оповідання-утопію про прийдешній 
лад, збудований на соціалістичний зразок.

Перед цим оповіданням приятелі багато балакали 
про те, як належить писати утопії: утопія повинна ма
лювати не те, що бажане, а те, що може бути; утопіст 
повинен визволитись від сучасної йому моралі і нама
гатися збагнути мораль прийдешню, залежну від 
прийдешнього ладу ж иття, і це не для яких «поуче
ній» чи потіх, а просто для шукання правди. Н е  слід 
заглядати в надто далеку прийдешність, бо то мало 
порушить сучасних нам людей. Утоп іст мусить бути 
напоготові прийняти всяку догану від сучасників, бо 
люди здебільшого не можуть стерпіти думки, що їх 
теперішня мораль невічна, а згодом може вважати
меться неморальністю. Проте слід пам’ятати, що 
все ж в людській натурі є якийсь такий «незмінний 
фонд», що як він щезне, то зникне й саме розуміння 
про людину, як про певний біологічний тип.

Вигаданий автор уміщеної серед розмов утопії- 
оповідання, названої Par la porte de corne ou par la 
porte d ’ivoire *, робить заяву, що він мав одвагу оді
рватись від моральних забобонів свого часу і дивить

*  Дверима з рогу або дверима з слонової
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ся цілком спокійно і на сучасне ж иття і на всякі мож
ливості. Однак з перших рядків його оповідання 
чується тон скорботний, навіть мізантропічний, хоч 
він і заглушає це розумування на тему, що нема лиха 
без добра, а добра без лиха. Потім він згадує про ко
лишнього свого вчителя соціаліста, що мимохіть вихо
вав з свого буржуазного ученика не революціонера, 
а переконаного лицеміра, зневажливого до сучасного 
соціального ладу, але свідомо покірного всьому тому, 
до чого пошани сам не має. З  цим спогадом вигада
ний автор заснув і через те ми отримали найбаналь- 
нішу форму утопії —  сну, неможливого, ненатурально
го сну, зложеного переважно з діалогів теоретичних, 
з історичних вказівок та з маси технічних подро
биць. Про нову мораль ми довідуємось дуже мало, 
нова психологія нам і не сниться. Головна відзнака 
нової моралі супроти нашої це та, що по ній не го
диться годувати нікого, хто не працює, хіба що сла
бих. В  Н овій Ф ранц ії гостя, що прибув «дуже 
здалека», не приймають і не частую ть, як то бувало 
у всі попередні віки, а голодного й виснаженого по
силають на фабрику, де він стоїть нерухомо до вечо
ра, дивлячись, як машини-самольоти працюють, а вже 
по цій «роботі» дістає страву з громадської кухні і до 
того приправу з просторих поучаючих розмов (це вже 
gratis). З а  обідом жінки в хлоп’ячих убраннях бала
кають про операції і функції товстої кишки (нова есте
тика!) і вкупі з чоловіками показують новоутопійську 
гречність гостеві: вихваляють усе своє і ганять зви
чаї тієї країни, звідки, як вони думають, походить 
гість. Т а  й самому гостеві перепадає: його в вічі «дур
нем» називають, але він «спокійно» терпить такі об’я 
ви нової звичайності, і за те його винагорожують 
довжезними розповідями про те, про що він і сам
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міг би вичитати, та ще й в кращому викладі, з творів 
різних ідеологів-соціалістів. Правда, нові утопійці до
дають деякі поправки: вони кажуть, що при новому 
ладі слова Рівність, Братерство і Воля стратили всяке 
значіння і вважаються навіть «шкідливими», яко 
«фальшиві ідеали», що взагалі не ухваляю ться в но
вій державі. Ц ікава теж історична справка про Росію: 
ця країна здобула собі конституційний лад найпізні
ше з усіх і то тоді, як уже «кожен мужик» міг діста
вати через бездротовий телефон, «лежачи в л іж 
ку», найсвіжіші новинки агітаційного красномовства 
з Марселя і Берліна... Межинародний мир забезпе
чено так, як у народі Врілья, якимись «проміння
ми У», бо ними можна миттю знищити «мільйони 
варварів», натиснувши клавішу якогось згубливого 
роялю, а «громова зона» обороняє межі «цивілізації» 
від запізнених в громадському розвитку «варварів»—  
це, бачте, така «нова політика». «Нова» фізіологія 
зробила відкриття, що люди діляться не на два, а на 
три пола,—  третій пол це щось наче «робочі пчоли»; 
завдяки їм інші два поли можуть без страху перена
селення «потурати своїм бажанням», як того вимагає 
нова мораль: формального шлюбу і спадщини у них, 
звісно, нема, а про спадковість і психологічні наслід
ки всякого необачного потурання вони якось не ду
мають.

Оце і вся нова мораль. Прийдешні люди кажуть, 
що й при ній все-таки існують в ж итті «скупі й марно
тратники, роботящі і ліниві, багаті й убогі, щасливі 
й нещасні, вдоволені й невдоволені», бо це ж і є «не
змінний фонд» людськості. Ми готові цьому вірити, 
але шкода, що нам це тілько розказано, а не показа
но, як годилось би в белетристичному оповіданні. Нам 
дано тілько сухе перечисления «цнот і вад», а не зма
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льовано форм їх при нових умовах, нам розказано 
тілько про ті умови ж иття, а самого життя ми не ба
чимо, замість нової психології ми довідались тілько 
про якусь нібито нову мораль. Зам ість живих людей 
ми бачили знову маріонеток, як у Белламі і йому по
дібних «утопістів».

М іж  іншим, в утопії А . Франса розказується 
й про нове мистецтво: прийдешні поети залишили 
зовсім глузд і зміст і пишуть якісь «делікатні речі» 
особливою мовою з особливою граматикою, вживаю
чи консонансів та алітерації (зовсім, як французькі 
декаденти!). Театр  живе самою лірикою, драма, ко
медія й трагедія втратили інтерес, але музика й плас
тика процвітають. Прийдешні люди кажуть, що так 
далеко краще. Про смак нема що сперечатись...

Розказується теж і про прийдешні релігії, що їх 
чимало: релігія людськості, християнство, позити
візм, спіритизм і т. і. А ле  нічого живого з цього пе
речисления не виходить.

Раз тілько, на закінчення, автор спробував дати 
живу сценку, та й та вийшла, на жаль, непевного 
смаку. Змальовано там, як автор ні з того, ні з цього 
почав залицятись до ледве знайомої жінки на вулиці, 
і все йшло «як звичайно в таких випадках», мовляв 
автор, от-от уже наближався «рискований» момент —  
аж тут  слуга перебив віщий сон свого пана, і ми вже 
ніколи не довідаємось, як поводяться нові жінки в си
туаціях, позичених з старих бульварних романів.

Прослухавши оповідання, один приятель автора 
згадав Платонові слова, поставлені в епіграфі всеї 
книжки. Дивно бренить ця красна антична фраза 
після оповідання, де нема ні легкості сну, ні фантасти
ки видива, ні навіть жадного народу!.. Д ругий прия
тель заявив, що він не бажає, але й не боїться при
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шестя соціалізму, бо як і всі великі політичні та релі
гійні напрями, соціалізм, запанувавши, зміниться 
й спотвориться до непізнання. Зреш тою , рішає вся 
компанія, людськість властиве мало міняється, а коли 
зміниться, то це вже буде надлюдськість, і ми вже 
будемо для неї все одно, що для нас наші «предки», 
допотопні мавпи...

О так все цеє «грище думок» зводиться нанівець. 
З  публіцистичного погляду можна б пояснити такий 
порожній результат класовим становищем автора, що 
не може одірвати своїх звичок від того ладу, якого 
вже не поважає, то й тіш ить себе тим, що, мовляв, і 
кожен інший лад не кращий. З  погляду літературно- 
психологічного неживий характер цеї утопії пояс
нюється тим, що почуття автора зосталось незачеп- 
лене його темою, а тілько розум озвався довгою віб
рацією та й загубивсь у просторі.

А л е  краще б робили резоньори-утопісти, якби 
викладали свої думки в спеціальних розправах, і не
хай би тоді філософи та моралісти цінували їх —  се
ред тих думок є справді багато вартих уваги, дотепних 
і навіть оригінальних. Т ілько  навіщо розмальовувати 
тії схеми абиякими, линючими фарбами і видавати їх 
за справжні картини? Віримо, що це робиться з най
кращими замірами, але ті заміри вже вимостили пекло 
зневір’я в найкращі ідеали сучасної людськості, роз
чарування в ще недосягненій меті, страху й розпачі 
за «душу живу» прийдешньої людини. Коли ж роз
віється отой кошмар? Коли з явиться щирий мистець 
і покаже нам «на незмінному грунті» нові, справжні 
картини, повні художньої правди і нерозлучної з нею 
краси?

Вже ми бачимо «предтечу» в постаті Метерлінка, 
що готує «шляхи господні» в пустині, досі неплідній,
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белетристичної утопії; деякі «знамення часу» відби
лись і на А . Ф оансі, а давніші утопісти Томас Мор 
і Вільям Морріс та гурт поетів посіяли чимало живих 
зерен на тому облозі, тільки зерна ті ще ждуть якоїсь 
живущої сили —  може бурі? —  щоб зійти й процвісти. 
Коли б який новітній утопіст, мистець натурою, про
думав, а головно перевірив і освітив почуттям ті еле
менти, які вже досі визначились в белетристичній 
утопії, то він уже міг би створити видиво прийдеш
нього життя, а не вмирання людськості. Котрий мо
мент взяв би він з того ж иття, дальший чи ближчий, 
це залежало б від його фантазії, бо їй не можна ста
новити штучних границь, але якби він малював жит
тя, то змалював би у всякім разі й боротьбу з її 
стражданням і може навчив би нас любити й пова
жати її, яко високий й конечний життьовий чинник. 
Адж е не страждання, конечне сполучене з боротьбою, 
робить її часто ганебною й брудною, а ті умови, 
в яких вона відбувається тепер. Сооом не болю від 
ран, а того, що вони завдані биттям головою об золо
тий мур, виведений нашими ж власними руками. 
Ганебне не трагічне горе подоланого в чесному бою, 
не те високе щастя, що здобувається перемогою в рів
ному поєдинку, ганебне те, коли безсила лю тість 
душить невільника, що сам себе запродав у неволю, 
а мусить цілувати руку панові своєму, хоч ладен би 
був гризти її: ще ганебніша тупа самовтіха рабовлас
ника, що чваниться скарбами, здобутими з чужої по
неволеної праці. Брудні не інстинкти й пристрасті 
наші, а їх спотворення через купівлю й продаж того, 
шо не повинно ставитись на торг. Оцей сором, ганьба 
й бруд заводять гнилизну в нашому ж итті. Всі роз
глянуті тута утопісти від Т .  Мора і до А . Франса 
згож ую ться в цьому, свідомо чи несвідомо, і їх опти
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мізм чи песимізм залежить від їх певності чи непев
ності в тому, що ця гнилизна може зникнути колись із 
людського життя. А ле самого переконання чи скеп
тицизму ще мало для утопіста-белетриста. А .  Ф ранс 
даремно становить ідеалом для такого белетриста «не 
бажати й не боятись»,—  кому «ні гаряче, ні зимно» 
від думки про можливість інших, справедливіших, або 
тяж чих форм ж иття людськості, той краще б не брав
ся до пера, щоб писати «утопію», бо напевне вона 
вийде в нього «подібна до міді дзвінкої» і своєю мерт
вотою тільки вгашатиме живий дух читача. А ле хто 
здатний почувати щастя й горе, боротьбу й перемоги 
«дальнього свого» на просторі всіх віків прийдешніх, 
хто тямить розпізнавать не тілько кришталі та 
скам’янілості людської психології, що звуться «мо
раллю», але й живі індивідуальні форми її, хто має 
снагу на основі їх творити живі, не автоматичні обра
зи, той нехай би не ховав світача свого під накриття, 
а постановив його на високому місці просвічувати 
шляхи в прийдешнє. Учений скаже нам, чи певні ті 
шляхи, чи справді доведуть вони до визначеної мети; 
публіцист оцінить, чи справедливі вони та чи корисна 
й сама мета; але тілько белетрист і поет можуть нам 
розказати про терни та квітки нових шляхів, про св іт
ло й плями нових світачів. Вкупі з митцями будемо 
ми прагнути й боятись, любити й ненавидіти, будемо 
жити не тілько в минулому й теперішньому, але 
й в прийдешньому, але й у вічності, наскільки може 
сягнути в неї наша фантазія. Х т о  відкриває поийдеш- 
ність нашому почуттю, той поширює межі вічності 
нашій душі.
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НА РОКОВИНИ

Н е  він один її любив, 
немов «красу-дівчину», 
поети славили в піснях 
віддавна Україну.

Від неї переймали сміх, 
і жарти, і таночки, 
її байки, немов квітки, 
сплітали у віночки.

Той  в ній давнину покохав, 
той мрію молоденьку.
Він перший полюбив її, 
як син кохає неньку.

Х о ч  би була вона стара, 
сумна, змарніла, бідна, 
для сина вірного вона 
єдина, люба, рідна;

хоч би була вона сліпа, 
каліка-недоріка,—  
мов рана ятриться в ньому 
любов його велика.

Вкраїна бачила не раз, 
як т ії закоханці 
надвечір забували все, 
про що співали вранці,

і, взявши дар від неї, йшли 
до іншої в гостину; 
вони не знали, що то є 
любити до загину.
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Він перший за свою любов 
тяж кі дістав кайдани, 
але до скону їй служив 
без зради, без омани.

Усе знесла й перемогла 
його любові сила.
То го  великого вогню 
і смерть не погасила.

[8/1II 1911]

Може Ви могли б запитати відомих Вам поетів, 
особливо ж Вороного і Коваленка (не дивуйтесь!), 
чи нема у їх друкованих і недрукованих перекладів 
з Верлена і Верхарна (я  щось бачила в журналах і, 
здається, незгірше); коли є, то коли б вони дали точ
ні назви того, що вже перекладено, і може б схотіли 
зладити вкупі зо мною (а коли мене не хотять, то 
можна й без мене) книжку перекладів з сих двох пое
тів. Чому я про се так дбаю, зрозумієте, коли прочи
таєте в І кн. «Русской мысли» за сей рік в статті 
Струве «Н а разные темы» уступ-відповідь Н . Жабо- 
тинському. Ц я  стаття цікава між іншим не тільки 
для Н . Жаботинського. Із  неї випливає конечність 
такого видання, про яке оце пишу 5. Се буде значити 
більше, ніж усяка публіцистична полеміка. Велика 
шкода (чи, може, для Вас велике щ астя?), що Ви не 
можете перекладати з французького, а то б не минути 
Вам сеї роботи, я б Вам жити не дала.

З  листа до Ф . Петруненка, 
пень 1911 р. Кутаїсі



П И Т А Н Н Я  Т В О Р Ч О Г О  М Е Т О Д У

...О т мене дехто з товаришів корить, що нема 
в моїх віршах міцної тенденції, що бракує громад
ських тем, що в мене тілько образи та форма то ще 
так-сяк, а решта... себто я мислю, що нікуди моя пое
зія не судна. Ба, що ж робить, хоч і так! Десь моя 
муза вдалась така нетенденційна та вбога або, може, 
й те, що я так незручно вимовляю свої ідеї, бо таки 
сподіваюсь, єсть і у мене якісь там ідеї. Дехто теж 
нарікав, що я ховаюсь від «народних» тем і складу 
мови народної, лізу в літературщину та «інтелігент- 
ствую», але тут, певне, вся біда в тому, що я інакше 
розумію слова: народність, літературність та інтелі
генція, ніж як їх розуміють мої критики.

З  листа до М. П. Драгоманова, 
6.ХІІ 1890 р. Луцьк

Щ одня я мушу стинатися з січовиками 6 за нео
романтизм, за поезію, і вчора таки заставила їх при
знати, що в літературі мають вартість портрети, а не 
фотографії (розумієш різницю ), що без «видумки»
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нема літератури, що справді реальним описом можна 
назвати тільки той, що ставить ярку, виразну карти
ну перед очі читача.

З  листа до М. П. Косача, бере
зень 1891 р. Відень

О т  чого вони вже не важаться займати, то се му
зики, проти неї нема протесту, тут, я вже думаю, 
слов’янсько-український інстинкт музикальний пока
зав свою силу [...] Врешті два мої найзавзятіші спе- 
речники після гарячих змаганнів скінчили тим, що 
один почав писати музику на мою «Русалку» (от уже 
романтизм! я вже сама з такого виросла), а другий 
стяг у мене Лисенкові ноти для співу, дані мені одним 
їхнім товаришем (теж  ультрареалістом) —  тепер 
суди нас, боже, чия правда! В  кінці скажу, що Гри- 
невецький (він найбільший мій сперечник і він же 
пише музику на «Русалку»), він завзятий вагнерист, 
і позавчора приніс мені цілого «Лоенгріна» * —  се 
вже асі шаіогеш агІЇБ д іогіат **.

З  листа до М. П. Косача, бере
зень 1891 р. Відень

...Мені дуже сподобалась «Лореляй», щось є у ній 
свіже, молоде та оригінальне, в сій повісті я бачу 
правдивий літературний талант, а не дилетантизм лі- 
терацький, що вже так обрид мені в нашій літературі.

*  Він поважає Вагнера в його музиці за реалізм, а в 
поезії (признає-бо Вагнера, великим поетом) — хіба 
вже за романтизм! (прим. Лесі Українки).

* *  Для більшої слави мистецтва (лат.).
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Видно, що авторка чимало читала творів чужої літе
ратури, чомусь мені здається, що мусіла вона багато 
читати Ж орж Занда, навіть її головна ідея (es sind die 
Weisen, welche durch Irrthum nach Wahrheit reisen) *, 
ся ідея єсть чисто Ж орж Зандівська. Т ілько  вже за
стосування фактів, діалоги та опис товариства і роди
ни Наталчиної, се вже зовсім щось одмінне від Ж орж 
Занд, тут видно правдивий натуралізм. Взагалі пи
сана ся повість якось немов двома стилями разом: 
дуже романтичним і чисто натуралістичним. П[ані] 
Кобилянська писателька нової школи, неоромантич
ної, але її неоромантичний стиль не дійшов ще до та
кої гармонії ідеалу з життєвою правдою, як то єсть 
у деяких новітніх французьких письмовців. Часом 
у неї тенденція надто виступає червоною ниткою і ра
зить очі, мов дисгармонія барв. До того ж самі грун
тові ідеї сії повісті далеко не нові і навіть подекуди, 
сказав би, досить наївні, хоч і правдиві і щирі. Я к  на 
мене, то краса ції повісті не так в її ідеях, як в глибо
кій, тонкій, логічній психології героїні Наталки. Ч и 
таючи історію думки Наталчиної, я немов бачила пе
ред собою історію цілого нещасливого нашого інтелі
гентного жіноцтва. Справді артистично змальована 
вдача тітки Наталчиної, сеї жінки-господині «старого 
закону»; ся постать узята цілком з ж иття і робить 
враження портрета. Н е  скажу сього про вдачу О ря- 
дина: він мені здається якимсь невикінченим, а в по- 
ступованні його бачу не раз дуже небагато логіки 
й здорової думки, взагалі зараз видно, що він вистав
лений в романі тільки для Н аталки, а не для нього 
самого. Тепер же щодо «технічного виконання» сього

*  Це мудреці, які крізь помилки йдуть до правди (нім.).

123



роману, то мені здається, що він трохи розтягнений, 
єсть багато схожих між собою уступів, зайвих діало
гів, де-не-де туманні, мало зрозумілі і довгі речення; 
в діалогах мова чиста і гарна, але де говориться від 
автора, там часто пробивається вплив Німеччини, ну, 
та се річ пуста і легкопоправна.

З  листа до М. І. Павлика, 16 бе
резня 1891 р. Відень

Тема Ваша («Брю с») припала мені до серця, 
надто уступ з павуком цікавий! [...] Колись у нас була 
розмова з п. Г риневецьким на тему поетів і поезії, 
і тоді він мені доказував, що для України ще рано 
на поетів чи, може, вже пізно, а доказ тому хоч би 
й те, що їм (поетам) нігде подітись з своїми віршами, 
а хоч де й подінуться, то таки їх ніхто читати не буде, 
бо тепер не час на коштовні забавки. Я  тоді завзято 
спорилась за raison d ’etre * поезії, але тепер, то, може, 
де з чим би й згодилась, хоч таки не зо всім. Я  таки 
й тепер думаю, що коли моїм віршам абсолютно місця 
не знаходиться, то хіба се через те, що ті вірші по
гані, а як будуть добрі, то від того не зопсуються, 
що який час полежать, коли вже тепер на них рано. 
А  щоб для поезії тепер вже було запізно, то таки 
тому не вірю,—  невже б то наша поезія «отцвела, не 
успевши расцвесть»? Н а  мою думку, то в нас тільки 
тепер дехто починає вчитися версифікації, а більшість 
то й досі не признає її, а йде за правилами: «не на
лагай оков на вдохновенье!» та «аби душа щира!» 
Я  знаю одного поета, що склав собі афоризм: «гарна

*  Суть (франц.). 
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рифма —  погибель для ідеї!» і, треба сказати, він три
мається вірно свого афоризму, вже чи по волі, чи по 
неволі,—  хто його зна. Щ ождо мене, то я тільки ге
нієві можу простить кепсько збудований вірш, та й то 
не завжди. Українським же поетам слід би на який 
час заборонити писати національно-патріотичні вірші, 
то, може б, вони скоріше версифікації вивчились, при
мушені до того лірикою та перекладами, а то тепер во
ни найбільше надіються на патріотизм своїх читців, а 
не на власну рифму та розмір. Мені сердечне шкода, 
наприклад, молоденького поета Кримського,—  аже 
з нього може б могли й люди вийти, а тепер... «за
нуда» сама зосталась. Може, смішно читати, як я про
сторікую на таку тему, але що ж ,—  коли моя зброя 
на мене обернеться, то тим гірше для мене, а я таки 
завжди так говоритиму. Впрочім, мене люди зовсім 
не за самий вірш лають, а за те, що я мало ідейна, 
чи то пак —  мало тенденційна, але мені здається, що 
коли я буду тенденцію за волосся притягати, то всім 
буде чудно, як її волос тріщатиме нещасний. А  вона, 
як схоче, то й сама до мене прийде, тоді я вже її не 
прожену.

З  листа до М. П. Драгоманова, 
З березня 1892 р. Колодяжне

Багато приємності справила мені Ваша швидка 
і прихильна відповідь, приємна, між іншим, була вона 
мені ще і тим, що в ній я пізнала Вас таку, якою ба
чила Вас досі в Ваш их творах,—  отже, на сей раз 
Dichtung und Wahrheit * не стали в суперечність. Х о 
тіла б я, щоб Ви могли так само сказати і про мене,

*  Вигадка і правда (нім.).
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коли побачите мене, та боюсь, що я не відповім тому 
високому ідеалові, який Ви зложили собі про мене. 
Ви порівнюєте мене навіть з ангелом, але, дорога пані, 
щоб Ви знали, тому ангелові приступна часом така 
ненависть, яка запевне скинула б його з неба, коли б 
навіть він туди дістався якимсь чудом. Н е  така сто
рона наша російська (ба й австрійська!) Україна, щоб 
виховувати ангелів... Однак я, властиве, не про се хо
тіла говорити. З  Вашого листа, запевне без Вашої 
волі, забринів мені немов докір, що я раніше, тоді, 
коли Вам се найбільш було потрібно, не обізвалась 
до Вас, не подала братньої руки помочі. Се сталось 
тільки через те, що маю надто українську, а навіть 
спеціально волинську вдачу і часто, боячись показати 
себе не в пору експансивною, попадаю в інший гріх —  
здаюсь індиферентною. Врешті, може, так вийшло 
краще: Ви тепер маєте ту гордість, яку не кожний 
має, Ви самі створили собі свою долю і нікому не за
вдячуєте її. Крім того, вірте мені, чужа поміч власти
ве не поміч: мені легко було вийти на літературний 
шлях, бо я з літератської родини походжу, але від 
того не менше кололи мене поетичні терни, а влас
не —  невіра в свій талан, трудне шукання правого 
шляху і тисячі інших, про які не буду Вам говорить, 
бо Ви їх, певне, знаєте. Щ о  значить признання цілого 
світу, коли автор сам не вірить в свою силу? Чи па
м’ятаєте трагічний діалог майстра з жінкою в «V er
sunkene Glocke» Hauptmann’a *, де жінка вмовляє його, 
що він великий майстер, бо всі люди, всі авторитети 
сказали, що його твір —  вінець всіх творів, але 
майстер з розпачливою одвагою відповідає: «Nein,

«Затопленому дзвоні» Гауптмана (нім.).
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mein W erk war schlecht —  ich weiss, ich fühl’es!» * 
Справді, нам тільки здається, що хтось інший може 
визволити нас від сумніву в нас самих, ні, сього ніхто 
інший не може зробити, тільки ми сами —  і то не 
завжди. Врешті, ся ідея краще виражена в Вашому 
нарисі «Мати божа». Запевне, нам мило, коли нас 
розуміють, коли нас люблять, але се не поміч, се ча
сом велика надгорода, часом невелика приємність, але 
се завжди приходить post factum, коли діло так чи 
інакше, скінчене. Тим -то і я тепер, збираюсь знову 
говорити про Ваші твори, не думаю, що се дуже при
дасться Вам практично, просто мені самій се приєм
но, а Вам, може, буде цікаво, яко «голос з публіки». 
Властиве, критика більш потрібна публіці і —  самим 
критикам, ніж авторам. Однак моя Einleitung ** ви
ходить довга, простіть —  се вже берлінський вплив! 
Я , власне, хотіла зазначити різницю між поглядами 
галицької критики і моїми: галицька критика докоряє 
Вам Німеччиною, а я думаю, що в тій Німеччині був 
Ваш рятунок, вона дала Вам пізнати світову літера
туру, вона вивела Вас в широкий світ ідей і ш туки,—  
се просто б’є в очі, коли порівняти Ваші писання 
з більшістю галицьких (я  тут не маю на меті, напр., 
Ф ранка, бо він не належить до більш ості); там (у  га
лицьких писаннях) чути закуток, запічок,—  у Вас гір 
ську верховину, широкий горизонт.

Се, власне, добре, що Ви прийшли в нашу літе
ратуру через німецьку школу, а не через галицько- 
польську, як більшість галичан, бо та школа галиць
ко-польська, властиве, не школа. Якби почали з того,

«Ні, мій твір був невдалий — я це знаю, я це відчу
ваю» (нім.).

* *  Вступ (нім.).
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чим скінчили, певне, користь була б менша. Щ о  Ви 
пізно навчились нашої літературної мови, дарма, зате 
Ви навчились її тоді, коли інші одразу думали, що 
знають. Т а  ще й те,—  entre nous soit d it*, хто знає 
українську мову? себто так знає, як можна знати 
французьку, німецьку, англійську etc. Коли ви з ні
мецької школи прийшли на Україну, то прийшли сві
домо, знаючи, куди і навіщо, отже, тепер нема страху, 
що Ви покинете її. Може й правда, що Ви часто 
залітаєте ins Blau **, але —  не мені корити Вас за се! 
лишаю се людям практичнішим. Н е  у всьому я можу 
цілком співчувати Вам, так, напр., я не поділяю В а
шого нітчеанства, бо сей філософ ніколи не імпонував 
мені яко філософ: його ідеал Ubermensch’a ***, тієї 
blonde Bestie ****, якось не чарує мене. Його афориз
ми, справді, часом блискучі і гарні, але я не кохаюсь 
в афоризмах. Таке антинітчеанство не повинно стано
вить між нами стіни, у мене є один дуже близький 
друг нітчеанець або щось коло того, і він мириться 
якось з моїми виступами проти «blonde Bestien», хоч 
я виражаюсь перед ним далеко гостріше, ніж тепер 
перед Вами.

З  листа до О. Ю. Кобилянськоі, 
20 травня 1899 р. Берлін

З  поводу німецької фрази згадала Кобилянську. 
Щ одня я хвалю сама себе, що познайомилася з нею,—  
вона, видно, розумна і хороша дівчина, по листах 
дуже мені подобається; я вже взяла з неї обітницю,

*  Між нами кажучи (франц.).
* *  В синю далечінь (нім.).

* * *  Надлюдини (нім.).
* * * *  Білявої бестії (нім.).
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що прибуде до мене в гості в серпні. Щ одо Німеччи
ни, то я іншої гадки про се, ніж Ви і всі галичани. 
Н е  згубила, а вирятувала Кобилянську Німеччина, 
показала їй ширший європейський світ, навчила ідей, 
навчила стилю (не в значенні слів, лексики, але в зна
ченні фрази, багатства форми), а, розвивши її розум, 
тим самим виховала для свідомої і розумної служби 
рідному краю. Кобилянська вже не кинеться в ву
зький шовінізм, бо звикла до широкого лету думки,—  
гадаю, що й збочення до клерикальства для неї не
можливі. Найкращ ий спосіб втримати Кобилянську 
при нашій літературі назавжди —  се не дорікати їй 
щодня Німеччиною, не називати чужою, екзотичною 
квіткою, а признати за нею те почесне місце в нашій 
літературі, на яке вона цілком заслугує. Порівняйте 
писання (прости боже!) Коваленка, Катренка, Кова- 
ліва,—  і як там ще вони звуться ті патріоти-белет- 
ристи, що пишуть для патріотів-читачів,—  з яким на
віть найменше вдатним оповіданням Кобилянської, то 
зважите сами, хто більш екзотичний, чи вона з своєю 
«Німеччиною», чи вони з своїм «українством». У  К о 
билянської, напр., в 1-й частині «Царівни» та й у всіх 
оповіданнях в збірці, скрізь живі буковинські люди, 
нехай хоч і в профіль, силуетами змальовані (напр., 
в оповіданні «Жебрачка», «Час», «У  св. Івана» і т. п.—  
між іншим, яка «Німеччина» в сих оповіданнях?), а 
в Коваленка і С ° маріонетки з написами «писар», 
«становий» і т. п., і ті маріонетки говорять таке, якого 
ні на Україні, ані деінде в світі ніхто не говорить. 
Найменш мені подобається її оповідання «М ужик», 
хоч воно найменш німецьке, і коли вона піде на сей 
шлях, то недалеко зайде. Тепер лайте мене.—  Я  не 
тільки не відучу Кобилянської від німецької мови, але 
попрошу її зредагувати один мій німецький переклад
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мого оповідання для німецького берлінського видання 
українських оповідань, куди мене люди, дякуючи 
тій же Кобилянській, запрошують. ...Кобилянську 
збираюсь «втравить» ще й в російську літературу, бо, 
видно, вона її з третіх рук знає, а по-мойому таки, 
напр., Тургенева і С °  варто з перших рук приймати.

З  листа до М. П. Павлика, 7 черв
ня 1899 р. Берлін

Вірте чи ні, а ми зеленої Буковини більше праг
немо, ніж Паризької вистави, надто як начиталися 
Вашої «Некультурної». Щ о  то за пишне оповідання, 
ота «Некультурна»! Я  не вмію розказати Вам, яке чу
дове вражіння справила вона на мене. Я к і типи, які 
пейзажі! В  нашій літературі нема пейзажиста над Вас, 
і я не знаю, як готова цінити Вас за се, бо дуже люб
лю пейзаж в літературі і завжди мені його бракувало 
в нашому письменстві. Щ одо самого характеру П а 
раски, то, даруйте, я не сподівалась від австрійської 
русинки такої щирості і одваги, з якою змальований 
і самий тип і ситуації; читаючи, я раз у раз поклику
вала в думці: браво, панно Ольго! es lebe die Kunst! 
es lede die Freiheit! * Вас мусили добре лаяти Ваші 
dobrze wychowani ** краяни, бо вони не звикли, 
щоб жінка —  хоч і писателька —  могла на «щось та
кого» одважитись. Н е  думайте однак, що і я бачу 
в Вашій «Некультурній» «щось такого»; на мою дум
ку, в ній нема нічого надто різкого, найсильніші місця

*  Хай живе мистецтво, хай живе воля! (нім.).
* *  Добре виховані (польськ.).
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подібні до fortissimo доброго піаніста, що ніколи не 
буває різке. Такий реалізм я признаю, бо він не ви
ключає поривів ins Blau.

З  листа до О. Ю. Кобилянської, 
18/30 січня 1900 р. Київ

Н у , мамочко, оце ж я, як бачиш, таки огризну
лась на Єфремова 7,—  не стерпіло серце, та таки й не 
випадало терпіти. Багато видержки мене коштувало, 
щоб не впасти в сарказм і не почати й собі «язвить», 
та я постаралась того не робити. Я  хочу, щоб моя від
повідь одбивала своїм спокійним, навіть «рицарським» 
тоном від тої дикої бурсаччини. Якби я не була зачеп
лена там особисте, то я б так дуже не церемонилась, 
але тепер не хочу бути тим «Юпітером, що сердить
ся». Через те я, між іншим, пожертвувала порівнян
ням статті Єфремова з «Вавилонским столпотворе
нием», хоч се напрошувалось само собою, і з ямою, 
повною «жупелу», куди звалені всі, хто тільки носив 
«декадентську» причоску або «модні барви», а заодно 
вже й той, хто на їх дивився. Н е  сказала і того, що 
в статті панує «смешение языков» (М ихайловського, 
3 .  Венгерової, М. Нордау і Г ілярова), що невідомо, 
чому він піддався одним авторитетам, навіть таким, 
як третьосортний філософ Нордау і рівного ж розбору 
критик Венгерова, а не згадав навіть Толстого (хоч то 
було б навіть на руку для лайки!). Залиш ила і те, що 
неможливо ж критикувати «непереводимых» симво
лістів —  по перекладах та по уривках супротивних 
оцінок, що треба знати мову «непереводимых», коли 
вже братись про них трактувати. І що галичани не 
можуть залежати від французів, бо не знають їх так 
само, як і Єфремов.—  Може, ти це все утилізуєш  в
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своїй відповіді. Я  ще й через те не чіпала сього, що 
справді не можу писати тепер основного розбору тії 
вавілонщини, довго се дуже, боюся втоми і жалую 
часу на довгу і безплатну російську роботу. Я  не 
знаю, чи прийме «Киевская старина» мою замітку, бо 
хоч ні один журнал за «письма в редакцию» не відпо
відає, та «Киевская старина» не раз уже показувала 
надмір галантерії до своїх співробітників, не даючи 
проти них нікому голосу у себе. Все-таки я прошу 
тебе подати мою замітку таки до «Киевской старины» 
перше, бо я б хотіла, щоб мене та сама публіка почу
ла і щоб не була докору, ніби я гордую «своєю ха
тою». Зам ітка ся в друку займе, може, 10 стор., не 
більше; так, може б, ти її сама в редакції прочитала, 
і нехай зараз скажуть, чи приймуть, чи ні, коли ж 
ні, то пошли її у «Мир божий» (Петербург, Р а з е з- 
жая, 7 ), краще давши раніш кому переписати ( і один 
примірник зостав у себе, на всякий случай) і, звісно, 
змінивши ймення редакції в першій стрічці. Коли ж 
і «Мир божий» не прийме, то я знайду інше приста
нище, а так справи не лишу. Т а к  і скажи «Киевской 
старине», що надруковано все одно буде, а їй з того 
слави не буде, що заткне рота «другій стороні». Т іл ь 
ки, прошу тебе дуже, не загай сії замітки, мені важно, 
щоб вона була якнайшвидше надрукована. Тепер на
пишу тобі уваги свої про хаотичну статтю , як ти хо
тіла. С та ття  настільки нескладна, що, кому я давала 
її читати, не міг з нею справитись, а врешті, сказав: 
«ну, если ваша малор[оссийская] литература такова, 
так не лучше ли ее и вовсе бросить!» О т  яку рекламу 
вона робить всій нашій літературі. Чи знайшов би 
Єфремов такі наслідки своєї роботи «полезными» чи 
«вредными». Я  буду свої уваги писати теж в хаотич
ному порядку так, як я їх на полях писала,—  приво-
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дити в систему було б довго.—  О тж е :—  «Символизм 
или декадентство» не можна казати, бо то не все од
но. Ібсен і Бйорнстьерн, наприклад, символісти, але 
не декаденти, а, наприклад, Мопассан і Чехов по 
настрою і філософії декаденти, але не символісти.—  
Символізм і декадентство іменно «в последнее время» 
вже вийшли з моди,—  принаймні у Ф ранції тепер в 
моді «простота добродетели». Метерлінк навіть змі
нив цілком свою manière d écrire *, чільніші поети- 
декаденти (Verlaine, Rim baud**) повмирали, а з 
нових —  Régnier *** кинувся в класицизм, Verhae- 
rens —  **** в демократичний ідеалізм, а решта не 
знає, на яку ступить. Зам ість «Вавілонської магії» 
тепер пишуть наслідування «Саламбо» (напр., Les 
vierges de Syrakuses***** —  автора забула, або «A ph
rodite» Pierre Louis a****** Декадентство пішло не з 
«кабачка» і «гідропатів», щоб там не говорили росій
ські критики слідом за Taillade******* (очевидно, 
він зо злості на своїх товаришів се сплів), а слідом 
за ним і Єфремов; воно пішло з Бодлера з його 
«Fleurs de mal» і «Petits poèmes en prose» ******** 
(хоч Бодлер і сміявся потім з своїх учеників, але то 
нічого не значить), з реакції натуралізму, з загальної 
втоми часів Панами і всякого національного сорому 
Ф ранції, коли одні кинулись в rosserie *********,

*  Манеру писати (франц.).
* *  Верлен, Рембо.

* * *  Реньє.
* * * *  Верхарн.

* * * * *  «Сіракузькі діви».
* * * * * *  «Афродіта» ГГєра Луїса. 

* * * * * * *  Тайяд.
* * * * * * * *  «Квіти зла» і «Маленькі поеми 

* * * * * * * * *  Бруд, свинство (франц.).
в прозі».

133



другі в філософію регресу (див. V illie r de L is le  A dan: 
L a  decadence de races latines «Tais» Pierre L u is ’a» 8 * ), 
треті y мрії. Форма символістична прийшла з півночі, 
з Норвегії. «Декадентські» моди в одежі і т. ін., власти
ве, трохи змінені моди директорії, з наслідуванням 
(грубим ) помпейських, а часом єгипетських барв, отже, 
нового в них мало.—  Декадентами називали себе 
люди не для «презрения к критике», а всерйоз, влас
не, через «теорию регреса», бо справді були і переко
нані декаденти: вони вважали (як і любий Єфремову 
М. Н о рд ау!), що світ неминуче йде на «вырождение» 
і що мудрий той, хто не змагається з неминучим, а 
утилізує його хоч для поезії.—  Верлен був дуже щи
рий поет і таки справжній поет, хоч вдача його, а че
рез те й поезія була протеївська по змінливості і знач
но психопатична,—  але що може зробити поет, окрім 
того, що бути щирим? Верлен не був квієтистом, його, 
як і Бодлера, захоплювали і моральні і соціальні пи
тання, тільки він довго ні на чому спинитись не міг. 
Т а к  само і Rimbaud. Бійка (з  уголовщиною) Верлена 
і Рембо належить цілком до психіатрії, а не до літера
турної критики, бо в критиці такі епізоди приймають 
характер «сплетни», і Єфремову сором тим займатись. 
Символізм і декадентство де в чому случайно з і
йшлись. Зреш тою , в чистому виді символізм —  логіч
на неможливість, і на ньому ні один небожевільний 
письмовець не втримався. —  «Н ет предела человече
ской глупости», але що з того? quand on est bête c’est 
pour toujours **, ce і на даній статті видко, та хто з то
го винен? —  «Специальные сочинения» по французь

*  Вільє де Ліль Адан. «Занепад рас»
і «Таїс» П ера Луїса.

* *  Коли хто тварина, то це назавжди (франц.).
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кій літературі слід би перш усього шукати у самих 
таки французів, так усі люди беруться до діла, коли 
добросовісно.—  Х т о  сказав Єфремову, що натуралізм 
був індиферентним «к вопросам общественно-полити
ческой жизни»? A  Germinal, Assommoir, Débâcle, P a 
ris, Rome etc.*? Мораль y натуралістів —  була: мо
раль позитивізму.—  Зо л я  кається «в отрицании иде- 
ала», а не в індиферентизмі і не в безпринципності 
(можна мати принципи, т. зв. «правила», і не мати 
ідеалу),—  принцип же був: шукати фактичної правди 
і на ній все будувати. Смішно, що Єфремов так бере 
всерйоз Тальяда! — Коли у нас нема причин для чу
жоземних напрямів, то чого ж «копья лом ать»?— нема 
причин, не буде й наслідків! Побавляться люди та й 
покинуть, як всяку моду.—  «Ф лаг литературных 
вопросов» вимагає обережності, власне, найбільше 
при наших умовах, інакше виходить «в мутной воде 
рыбу ловить». Єфремов бере на себе роль «судии во 
Израиле» —  «укрепляя, ниспровергая» —  куди ж 
пак! —  Паскудна приказка: «не выносить сор из из
бы!» —  а куда ж його виносити? —  «в избу», чи що? 
та все ж, коли так, то не треба ж його ще більше на
носити в хату знадвору, а то хата «забезднится». Х т о  
Єфремову сказав, що літературні школи, то «вопросы 
домашнего свойства», а не інтернаціональні? —  « О т
рицается от Галичины и всех дел ея», а тут  же «про
дернул» і буковинку і галичан,—  користуючись, певне, 
тим, що нема «правильных сношений и умственного 
обмена».—  Коли «не может быть и речи о выработке 
правильными путями критики», так про що ж і тол- 
кувати? —  Занадто він впевняється на «случай-

«Жерміналь», «Пастка», «Розгром», «Париж», «Рим»
і т. і. (франц.).
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ность».—  Де він бачив «планомерность в чередовании 
направлений» —  хіба люди ставили собі планом: оце 
у нас романтизм, а потім буде натуралізм, а потім 
новоромантизм і т. п. E s  kam ja von selbst!* —■ 
Реалізм і романтизм єднаються в лиці одного автора 
на тисячі прикладів у всіх літературах, і се зовсім за
конне єднання. Н ав іть  Зо л я винуватять в романтиз
мі, так що вже! А  В. Гю го хіба не реаліст в половині 
своїх «Misérables» **, наприклад? —  Щ о  за «тихий и 
отдаленный уголок» —  звідки така маніловщина? —  
«не без польского і немецкого, по всей вероятности, 
влияния» —  якби не був невігласом в польській і ні
мецькій літературах, то знав би, що молоді галичани 
цілком з головою від них залежать.

З  листа до О. П. Косач, 21 
ня 1903 р. Сан-Рсмо

Я к  же ти вважаєш мою відповідь Єфремову? 
Вона не зовсім так написана, як ти радиш. Занадто 
звертати увагу на ті «игривости» мені здалось не 
варт, і я збула їх кількома стрічками. Про символістів 
я таки, певне, напишу, коли буде сила й час, може, не 
в формі відповіді Єфремову, бо так, може, російські 
журнали не приймуть за плату, а безплатно я таки не 
хочу тратити стільки праці в російській мові, скільки 
її треба на добру одсіч —  не тільки Єфремову, а всім 
взагалі антимодерністам, «духа не розумеющим»: для 
того треба потривожити тіні старих романтиків і Бод
лера з Верленом, простудіювати Метерлінка, веристів 
і визначити роль Мопассана як поворотного пункту

*  Це вийшло само собою! (нім.).
* *  «Знедолених».
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від натуралізму до нових напрямів. Далі провести ви
разну антитезу німецького і французького новороман- 
тизму і навіть порівняти берлінські літературні «ка
бачки» з такими ж «кабачками Латинського кварта
лу» 9,—  посередині між Ф ранцією  і Німеччиною по
ставити польську модерну (ch ef*  —  Пшибишевський, 
а в пряму залежність від Пшибишевського-Крушель- 
ницького і С °, виразно одрізнивши од них Кобилян- 
ську і вказавши вплив на неї Якобсена і данців, про 
яких я ще сама не додумалась в моїй статті в «Ж из
ни». Я к  бачиш, треба «викопати колодязь», та що ж, 
коли інакше не можна потопити супротивную силу. 
Щ о  я могла дати відром, то дала тепер. «Не стуш о
вувати» різкості тону я не могла[...]

З  листа до О. П. Косач, 1 люто
го 1903 р. Сан-Ремо

У  Паризької комуни були помилки, головна була 
та, що вона прийшла зарані і не хотіла накинути своє 
євангеліє, почавши його з Апокаліпсису, сама розва
живши сили і не виробивши ще ідеї, хотіла накинути 
її народу. Гріхи її можна судити, але про неї з біль
шим правом можна сказати: вона «багато любила». 
Вона не дала ні Марсельєзи, ні Карманьйоли, але 
дала пісню про червоний прапор, а хто чув ті пісні, 
що співали потім вдови і сироти комунарів, згадуючи 
дику екзекуцію ката Кавеньяка, той, коли він мав 
желізний темперамент, може знайшов у співі «сенти
ментальні падькання» над долею тих, що полягли «в

*  Шеф (франц.).
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сумний осінній вечір» ( C ’était un triste jour d’autom
ne*,—  так починається одна жалібна пісня), але не 
желізне серце чує в них глибоку тугу, велике величне 
горе, і заповіт, і обітницю боротьби, щось так, як пса
лом «Н а ріках вавілонських», тільки вже без староза
вітного «блажен, хто дітям твоїм голови об камінь 
розтрощить» без новозавітної геєнни огненної, без 
крику les bourgeois a la lanterne! **

З  статті «Замітки з приводу стат
ті «Етика ' політика». 1903 р. 
Сан-Ремо

...Автор 10 аналізував натовп, розклав його на 
особи і, таким чином, поглибив та загострив його пси
хологію. Це вже не безіменний натовп, з якого виді
ляються декілька осіб, помітніших (Карпо і Андрон 
в «Біля машини»), а іноді ніби випадково помічені ав
тором (Хи м а, Федоська там ж е); суцільна несіра маса, 
на тлі якої рухаються постійно, зливаючись з нею, си
луети, як це ми вже бачили в «Контрастах». Н і, це вже 
зібрання певних осіб, об’єднаних спільними умовами 
ж иття, але кожна з них має свою фізіономію, різко 
відмінну від інших. У  кожної особи своя драма, не 
підкорена іншим, а тільки пов’язана з іншими, зно
ву ж таки в силу спільних умов. Цим «Голота» нага
дує Гауптмана «Ткачів», хоч у ній нема ніякого наслі
дування п’єси Гауптмана. І форма (недраматична), 
і план, і групування основних мотивів —  все інше, але 
ставлення до «людини натовпу», до її особи те ж, що

*  Це був сумний осінній день (франц.).
* *  Буржуїв на ліхтарі! (франц.).
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і в німецького новоромантика, якии пройшов через 
горнило і романтизму, і натуралізму. Д ля п. Винни- 
ченка, як і для Гауптмана, людина натовпу вже не 
бутафорська приналежність, як це було у старих ро
мантиків, не манекен для примірювання костюмів, по
шитих з «людських документів», як це було в нату
ралістів, ні, у них «людина натовпу», людина в пов
ному розумінні слова, але її не виведено з натовпу, не 
поставлено самітно чи в штучній групі для худож
ньої студії, як це було у російських реалістів, а, навпа
ки, залишено в своєму середовищі і разом з тим вису
нуто на перший план так близько, що й середовище 
вже перестало здаватися тлом, розчленувавшись на 
рівноцінні, проте нерівнозначні постаті. У  Гауптмана 
всі дійові особи, члени натовпу його «Ткачів», зв’яза
ні не лише спільними умовами ж иття, але й такими, 
що набирають різних відтінків у різних осіб. У  п. Вин- 
ниченка вони зв’язані ще й фабулою, розвитку якої 
вони так або інакше сприяють, але хоч який сильний 
настрій «Ткачів», хоч яка цікава фабула «Голоти», 
все ж не в них самих весь інтерес цих творів. Ми 
можемо уявити собі цих же людей в іншому настрої, 
зв ’язаних іншою фабулою, і все ж вони не втрачають 
значення й інтересу, кожен з них, як це буває і в справ
жньому ж итті, ще й править сам собі за мету, і тому 
в читача нема того враження, що складається після 
прочитання будь-якого твору письменників старих 
шкіл, а саме, що якби помер головний «герой» або 
зникла головна теза твору, то «другорядним» особам 
вже й нема чого робити на світі, хоч зараз же поми
рай, бо вони тільки й жили для «освітлення» або «від- 
тінення», а самі собою нікому непотрібні. Такий  при
йом у мистецтві цілком відповідає колишнім філософ
ським і етичним поглядам на ж иття й людей: «Герой
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і натовп», «особа й середовище», «зіткнення суспіль
них груп», «боротьба масових інстинктів» —  ось го
ловні теми колишніх філософських трактатів і беле
тристичних творів, і хоч який широкий був демокра
тизм у багатьох авторів, хоч який глибокий був їхній 
аналіз, хоч як збільшувалось число «героїв» за раху
нок «натовпу», та все ще залишався осадок людської 
«маси», яка не піддавалася старим прийомам аналізу 
і яка видавалась страхітливим, темним чудовиськом, 
ніби вже не людської породи; все ще були люди «се
редовища», що не мали жодного іншого призначення, 
як тільки служити комусь середовищем, усе ще були 
«знаряддя сил», що поза цими «силами» ніякого інте
ресу й значення не мали. Т а  ось мало-помалу виро
бився новий погляд, захоплено сприйнятий новоро- 
мантиками у мистецтві, а саме, що ні в природі, ні 
в ж итті немає нічого, що само по собі, так би мовити, 
по праву народження, було б другорядним, що кож
на особа суверенна, що кожна людина, яка б вона не 
була, є герой для самої себе і частина середовища 
у відношенні до інших і що тому тільки в особистій 
ліриці є природним літературним прийом, який ви
суває на перший план одну особу, немовби ізолюючи 
її від решти людей, а в інших родах літератури цей 
прийом фальшивий і безплідний, там усі особи повинні 
бути однаково «суверенні», хоч їхні ролі можуть від
різнятися обсягом і якістю. Звичайно, не всі новоро- 
мантики і не в усіх своїх творах в однаковій чистоті 
витримують цей новий і практично дуже важкий для 
письменника принцип, проте він уже може бути кри
терієм для правдивого розуміння оцінки творів пись
менників нової формації, які не завжди називають 
себе новоромантиками, часом навіть вороже ставлять
ся до цієї назви, але фактично сприйняли цей голов
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ний принцип, на який ми щойно вказали і який впер
ше в усій його чистоті застосували в красному 
письменстві німецькі новоромантики і з них ра
ніше за всіх —  Г  Гауптман. Ми вважаємо не зай
вим нагадати цей генезис справжнього демократизму 
в мистецтві, бо саме з демократичного табору найча
стіше чути нападки на новоромантиків за їхній нібито 
«надлюдський аристократизм» і зневагу до «натов
пу». Справдешній новоромантик зневажає не сам на
товп, тобто не особи, які складають натовп, а той раб
ський дух, що примушує людину самохіть залічувати 
себе до натовпу як чогось стихійного, що поглинає, 
нівелює, стирає індивідуальності, приносить її в жерт
ву інстинктові, стадності. Новоромантик протистав
ляє натовпу не героя чи обрану особу, а суспільство 
свідомих людей, в якому він, цей натовп, розчинився 
без лишку; суспільство існує поки що тільки в ідеалі, 
є, на думку новоромантика, «надлюдиною», всупереч 
колишній «людині натовпу», людині, яка самохіть 
приносила себе в жертву несвідомим інстинктам недо- 
слідженого збірного темного чудовиська маси. Проте 
мимовільні жертви цього чудовиська ніколи не викли
кали в такому новоромантикові почуття зневаги, про 
це достатньо свідчать твори кращих представників 
цього літературного напряму, до якого часто «прима
зувались» різні «надлюдини» з чужих йому по духу 
літературних груп і під його прапором виставляли 
чужі йому принципи і почуття. Навпаки, їм приділя
лося цілковиту увагу, їхню пропащу особу рятували 
від забуття, іноді навіть оточували ореолом мучениц
тва (наприклад, Ганнеле). А ле така вже доля всіх 
сильних літературних течій, що вони мимоволі тя г
нуть за собою й виносять на поверхню різні тріски 
і сміття, які часом скаламучують їхню чисту струмінь.
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Вдумливий читач і критик повинні уміти відрізняти 
наносні елементи від основних.

З  незакінченої статті, (1905 р.)

...Хоча я теж не належу до великих прихильників 
Виспянського, як і взагалі польської модерни (вва
жаючи її значно погіршеним виданням модерни ні
мецької, котру ставлю високо), але спеціально 
«Смерть Офелії» мені досить подобається в Вашому 
перекладі (в  оригіналі я її не знаю) і я б радо умісти
ла її, за Вашим дозволом, до того збірника на користь 
українських засланців у Вологді11, до якого прошено 
мене збирати матеріали.

З  листа до Остапа Луцького, 15/28 
лютого 1907 р. Колодяжне

Оце поки я не могла нічого писати, то чимало 
перечитала з російських новинок, що понадавали мені 
знайомі. Читала «Ш иповник», «Землю», «Знание», 
«Жизнь» і «содержание оных» здебільша «не одобри
ла». Д а, оскудение. Найбільш  інтересні Муйжель 
і Шолом А ш , решта претенціозні і мало інтересні. 
Андрєєв коли б не скінчив, як Мопассан, я це серйоз
но подумала після його «Проклятия зверя». Удручає 
в російській літературі не стільки порнографія, скіль
ки сумбурність і безпомічність думки й фантазії, без
порадність в рішенні навіть елементарних психоло
гічних проблем. Іменно це найбільше прикро мені 
й в ославлених «Щ аблях життя» 12, та й в драмі Па- 
харевського 13. Т а к , наче люди з зав'язаними очима 
пишуть...
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А х , сміхота була мені читати рецензії на мою 
«Кассандру»! Люди очевидячки прийняли її за побу
тову п’єсу «з троянського життя»! А  Перець 14, певне, 
ніяких віршованих драм не знає, крім псевдокласич
них та інтерлюдій X V I I — X V I I I  віків. О т  не може 
мені «критика» навіть хвалою догодити...

З  листа до О. П. Косача, 21 берез
ня 1908 р. Ялта



П С И Х О Л О Г І Я  Т В О Р Ч О С Т І

А ле якщо правда, що тут у сій стороні я почу
ваю себе якось вільніше, то знов же ніколи і нігде я 
не почувала так доткливо, як тяжко носити кайдани, 
і як дуже ярмо намулило мені шию. Н е знаю, чи коли 
вдома були в мене такі години тяжкої, гарячої, гіркої 
туги, як тут у вільнішому краю. Мені не раз видає
ться (ти  знаєш, як розвита у мене «образна» думка —  
отже, не здивуєш ), мені видається, що на руках і на 
шиї у мене видно червоні сліди, що понатирали кай
дани та ярмо неволі, і всі бачать тії сліди, і мені со
ром за себе перед вільним народом. Бачиш, у мене 
руки в кайданах, але серце й думка вільні, може, віль
ніші, ніж у сих людей, тим-то мені так гірко і тяжко 
і сором. Я к  приїду на Україну, то, певне, мене ще го
стріше дійматиме і страчу я остатній спокій, який там 
у мене ще був; та дарма. Я  о тім не журюся. Н е  про 
спокій треба нам тепер дбати.

З  листа до М. П. Косача, бере
зень 1891 р. Відень

...Н у, і прийде ж людині фантазія думати про 
зиму в такий душний вечір, як тепер, коли навіть море 
знебулося після сієї спеки! Щ о  робити,—  я завжди
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навіть найкраще описувала зимою весну, а літом зи
му, видно, моя натура любить контрасти, тільки вже 
такого контрасту, про який тільки що говорила, я б 
зовсім не бажала на собі зізнати.

З  листа до М. П. Драгоманова, 
16 липня 1891 р. Євпаторія

...Я не згідна з тим, щоб для зрозуміння чиїх- 
небудь віршів треба знати життєпис автора. Невже 
справді ми, поети (даю собі се ймення з дозволу кри
ти ків ), мусимо жити завжди «на розпутті великому» 
і віддавати людям на осуд,—  скажу навіть, на пота
лу,—  не тільки свої думки й роботу, а навіть все ж ит
тя. Н е  знаю, як для кого, а для мене та хвилина, ко
ли б я побачила свою докладну біографію в друку, 
була б найприкрішою хвилиною мого ж иття, дарма, 
що в моїй біографії не знайшлось би нічого ні особ
ливо цікавого для людей, ні надто ганебного для 
мене самої. Окрім того, я думаю, що самий метод 
критики асі Ь о т іп е т  * неналежитий, хоч його й при
знають новітні французькі критики. Справді не слід 
уважати кожної ліричної поезійки за сторінку з авто
біографії, бо часто в таких поезіях займенник я вжи
вається тільки для більшої виразності. Звичайно, що 
се не завжди так, але треба пам’ятати, що так буває. 
Щ о  ж власне до смутного колориту в моїх поезіях, то 
я Вам скажу одну річ, цікаву для критика-психолога: 
часто у поетів настрій поетичний залежить від пого
ди,—  одні найбільше пишуть навесні, в чудову пого- 
ду, другі можуть писати тільки під час осінніх до

*  Стосовно до людини (лат.)
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щів,—  у мене ж сей настрій залежить найбільше від 
того, яка погода в душі, і я пишу найбільше в т ії дні, 
коли на серці негода, тоді чогось швидше робота йде. 
Запевне, що і в мене на серці не завжди йде дощ,—• 
борони боже,—  але се, як я бачу, можна подумати, 
читаючи мої вірші. Зн аю  я, що се негаразд, але ж «на- 
туру тяжко одмінити», і я можу одмінити тільки на
прямок сієї натури, а власне залишити лірику з зай
менником я, хоч не знаю, чи багато від того зміни
ться. Ви боїтесь, що я не піду разом з духом часу, а 
зостануся позаду,—  не думаю я сього. «Н а крилах 
пісень» не єсть моє остатнє слово, а коли я думаю йти 
далі, то вже ж вперед, а не назад, інакше не варто бу
ло й виходити.

Взагалі я рада, що мої вірші викликали критичну 
розмову,—  нехай люди лають, аби не мовчали, і то 
добре, а коли говорять та ще й не дуже лають, то вже 
й зовсім добре. Коли поганий поет викличе добру 
критику, то вже він тим принесе користь людям, бо 
критика, може, більш потрібна для читаючих людей, 
ніж для самих писателів. Н аш ій  літературі багато 
чого бракує, але найбільш бракує доброї і таланови
тої критики.

І ви і д. Верхратський признаєте у мене порядну 
форму віршів,—  я сього не ставлю собі в велику за
слугу, бо ж се повинність кожного, хто пише вірші не 
для забавочки тільки, добираючи кращої форми. 
Правда, що у нас ще не всі пишучі зрозуміли сю по
винність і думають, що для такої убогої літератури, 
як наша, «всякое даяние благо», і через се друкую ть 
такі речі, яких запевне не одважились би показати 
жадній редакції якої чужоземної часописі. А ле  ж я 
думаю, що такі письмовці не поважають або себе, або 
української літератури. А  я все-таки не вважаю на-
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т о ї  літератури за жебрачку, і коли у мене виходить 
що негаразд, то вже хіба через те, що не вмію краще 
зробити. Боюся я, що наші критики дивляться на 
нашу літературу теж з виключного погляду, що вона, 
мовляв, молода, то не слід її так суворо судити, а нав
паки —  треба хвалити й заохочувати хоч до якої- 
небудь праці. Коли діло стоїть справді так, то се ве
лика шкода. Н е  знаю, як хто, а я б хотіла, щоб мене 
судили по щирості, не вважаючи ні на мою молодість, 
ні на молодість нашої літератури, а я б тоді відала, як 
мені з тим судом обійтися. У  Вашому листі я поба
чила той щирий тон, дарма, що Ви скілька раз немов 
просите пробачення за нього. Щ об Вам розв’язати 
руки до гострішої критики, я скажу, що я ніколи не 
ображаюсь, коли судять мою роботу. Н е  люблю тіль
ки тіє ї критики асі Ь о т іп е т, бо й, справді, не в тім 
сила, чи поет молодий, чи старий, хворий чи здоро
вий, оптиміст, чи песиміст у своєму ж итті, від того 
вірші його ні кращі, ні гірші.

З  міста до О. С. Маковея, 
28 травня 1893 р. Колодяжне

...Я  стою при своїм у справі «виставляння особи 
автора на позорище». Т у т , може, говорить більше 
почуття, ніж теоретичний розум, але ж тим міцніше 
переконання, чим більше воно залежить від почуття. 
Я  все-таки думаю, що всяка людина має право боро
нити свою душу й серце, щоб не вривалися туди сило
міць чужі люди, немов у свою хату, принаймні, поки 
живе господар тіє ї хати. Може, кому й гарною здає
ться та хата зверху, але ж то ще не дає права спогля
дачеві вриватись до хати всередину і цінувати та ог
лядати все, що в ній є, без дозволу господаря. Нехай
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уже, як господар умре і хата його піде на громадську 
власність, тоді нехай уже йдуть і цінують все, що від 
нього зосталось, бо мертвий не встане боронити скар
бів своїх. Щ ождо мене власне, то я ж не так знамени
та, як Байрон та інші боги літератури, отже, для мене 
не приклад все те, що Ви говорите про них. Якби 
так кожного, хто напише книжечку гладких віршів та 
обійдеться там без брехні, зараз виставляти «на по
зорище», то вже хто його зна, чи не було б те чимсь 
на кш талт інквізиції літературної. Я  певна, що тоді 
ніхто не писав би віршів по «щирості», бо прийшлось 
би пам’ятати щохвилини про суворий «аналіз психо
логічний» невблаганної критики. А  вже з такою дум
кою писати, то все одно, що з каменем на шиї через 
річку плисти.

З  листа до О. С. Маковея, вере
сень 1893 р. Колодяжнс

...коли читала твій лист про мої вірші, то зда
валось мені, що річ іде не про мене, а про якусь іншу 
людину, отже, значить, я тепер об’єктивна. Тим -то 
кажу об’єктивно, що «Казка» краще, ніж «Сон» 15. бо 
вона і по формі літературніша і по змісту цікавіша, 
а «Сон» написаний ще дуже невмілою рукою. Щ одо 
chef d ’oeuvre *, то його, певне, і зовсім ще нема 
у нашого автора або, коли й єсть, то не друковане, бо 
його найкраща лірика (він все-таки лірик par excellen
ce) не видана в світ та, може, і не буде видана. Через 
що? Через брак одваги, бо інакше слід би видати, 
коли вже видавались далеко гірші речі. Т ільки , заміть, 
брак одваги не горожанської, а—  як би се сказати? —

*  Шедевру (франц.).
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одваги стати «на торжищі» і виложити все, що маєш. 
По-моєму, сей автор по-дурному робить: або зовсім 
сховай свою лірику, або май одвагу стати з нею вище 
«суда глупца» і будь вільний в своїй пісні, як музи
кант, що вважає тільки на серйозну критику. Н аш  ав
тор повинен ще добре подумати над сим.

Недавно читала я один глуповатий роман Bour
get *, але там поставлене цікаве питання про те, 
наскільки справжня моральна особа артиста може 
і повинна одбиватись у його творах. Bourget рішає, що 
у справжнього таланта твір мусить бути антитезою 
його біографії, бо, творячи, він завжди вільний від 
свого щоденного «я».

З  листа до О. Ю. Косач ( Судов- 
тикової) 9121 березня 1899 р. Берлін

Я к я люблю оці години праці,
Коли усе навколо затиха 
Під владою чаруючої ночі,
А  тільки я одна неподоланна 
Врочистую одправу починаю 
Перед моїм незримим олтарем.
Л етять хвилини —  я не прислухаюсь.
О сь північ вдарила —  найкращий праці час,—  
Т а к  дзвінко вдарила, що стрепенулась тиша 
І швидше у руках забігало перо.
Години йдуть —  куди вони спішаться?
Мені осіння ніч короткою здається,
Безсоння довге не страшне мені,
Воно мені не грозить, як бувало,
Непевною і чорною рукою,

* Бурже (франц.).
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А  вабить лагідно, як мрія молода.
І любо так, і серце щастям б’ється, 
Думки цвітуть, мов золоті квітки.
І хтось немов схиляється до мене 
І промовляє чарівні слова,
І полум’ям займається від слів тих,
І блискавицею освічує думки. 
Передсвітом чорніє ніч надворі,
І час гасити світло, щоб його 
Н е  засоромив день своїм сіянням, 
Погасне світло; та палають очі,
А ж  поки досвітки в вікно тихенько 
За гл ян уть  сивими очима і всі речі 
П очнуть із темряви помалу виступати, 
Тоді мене перемагає сон.
А  ранком бачу я в своїм свічаді 
Бліде обличчя і блискучі очі,
А  в думці, мов тривога, промайнуть 
В  дитячих літах чутії легенди 
Про «перелесника». Розказує бувало 
Стара бабуся нам, маленьким дітям: 
«Була собі колись дівчина необачна... 
Про необачну дівчину, що довго 
З а  кужелем сиділа проти свята 
І не молилася, й на дзвони не вважала, 
І спати не лягла, от за те 
До неї уночі з ’являвся «перелесник», 
Н е  д’яволом з ’являвся, не марою, 
Спадав летючою зорею в хату,
А  в хаті гарним парубком ставав, 
Облесливим —  речами і очима.
Він їй приносив дорогі дарунки,
С тр ічки  коштовні й золоті квітки.
Він дівчину квітчав, і молодою

150



Своєю називав, і коси розплітав їй.
Речами любими затроював їй серце 
І поцілунками виймав із неї душу.
Н а  ранок, як співали треті півні,
Зникав той «перелесник», а дівчина 
Уквітчана, убрана засипала 
Камінним сном. А  потім цілий день 
Бліда ходила, мов яка сновида,
І тільки ждала, щоб настала ніч,
Щ об з «перелесником» стояти на розмові, 
А  тим розмовам був лихий кінець...
« А  хто ж був перелесник той, бабусю?» —  
Питала я в старої, та вона 
Хрестилась тільки завжди і казала:
«Та не при хаті і не при малих дітях,
Н е при святому хлібові казати.
Н е згадуй проти ночі, бо присниться!»
Т а к , я тебе послухала, бабусю,
Н е  згадую ніколи проти ночі
Про «перелесника», моє свічадо тільки
Н агадує мені про нього вдень.

19/Х 1899

...Власне, найтрудніше «зважити» не писати вір
шів, бо то не робота, а так собі хвилеві імпровізації, 
певна форма нападів божевілля, за які людина зде
більшого ручити не може; взагалі ж я вмисне, з ви
разним заміром, ніколи не віршую,—  як не йдуть вір
ші сами на думку, то я їх ніколи не кличу, хоч би й рік 
цілий —  обійдеться.

З  листа до М. /. Павлика, 15 лю
того 1902 р. Сан-Ремо
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...Ви, певне, знаєте легенди про в’язнів-богатирів. 
О то сидить такий в’язень у темниці не рік, не два, і 
здається йому, що він осліп, але то сліпа та ніч, що 
навколо нього; і здається йому, що він старий, але то 
стара та в’язниця, що ховає його; і думає він, що його 
кайдани все міцні, але кайдани давно їх власна ржа 
переїла, тільки в’язень не вірить своїм рукам і не про
бує їх сили. І тільки для того потрібний той якийсь 
рятівник з-за Чорномор’я, щоб гукнути: «встань!», 
щоб від гуку здригнувся в’язень, і щоб розсипались 
кайдани на руках, а тоді вже вільними руками в’язень 
сам вивалить двері старої темниці і побачить, що є ще 
світло сонця і для нього... о, яке то щастя бути та
ким «чорноморцем», що має голос гукнути: «встань!». 
Щ о, якби я мала такий голос тут, над Лігурійським 
морем? Я  б так гукнула, як тепер се море гукає (на 
морі саме буря тепер), і геть-геть далеко прокотилось 
би через гори: «встань!»...

Н і,  справді, здається мені, що в тих легендах 
багато правди. І я думаю, що коли по наказу тавма- 
тургів  «встань і йди!» мертві і хворі люди справді 
вставали і йшли, то певне, вони не були мертві і такі 
хворі, як здавалось. І хто марить для себе про таке 
чудо, то чи не єсть то якесь несвідоме почуття, що 
йому справді досить тільки почути слова: «встань і 
вийди!», щоб встати і вийти? Коли так, то нащо жда
ти «барки з Чорномор’я»?.. Нащ о вичікувати т ії ка
балістичні «три дні», а не вийти зараз таки в перший 
день, ледве сторожа хоч трошки одхилить двері?..[...]

14.1 1903.

Ви немов жалуєте на себе, що витримали там, де 
другий луснув би або «розійшовся». Певне, «розій
тись» було б найкраще, коли вже до такої дилеми
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дійшло, але то залежить і від вдачі і від обставин. 
Я  ніколи не витримую до кінця фальшивого або при
нижуючого мене становища, і коли не можу просто 
встати і піти, то вириваюся, рвучи своє серце та, пев
не, й чуже ранячи. А ле  я знаю, що й вирватись не 
завжди можна. А  як взяти дилему: або луснути або 
перетравити горе і вилити його шумовину на папір, 
то вже почесніше, хоч і тяжче без міри, власне пере
травити, не лускаючи. Т іл ьки  то не шумовина, пане 
товаришу, оте, що вилилось у Вас на папір. Коли сер
це «обкипає», то вже звісно не шумом, а кров’ю. Мені 
Ваші вірші здалися червоними, а шум звичайно сивий 
буває, часом білий. Т а  вже хоч гніваймось, хоч ні, на 
себе, що не вміємо терпіти мовчки, «як мужеві при
стало», але такий вже фатум над поетами, що мусять 
гукати на майданах і «прорицати аки одержими» в той 
час, коли б хотілися в землю увійти від туги  і за
мовкнути на віки. Ви он кажете, що в моїй «Одержи
мій» епічний тон не витриманий, що навіть і вона лі
рична. Діло сьогодні пішло на щирість, то признаюся 
Вам, що я її в таку ніч писала, після якої, певне, буду 
довго жити, коли вже тоді жива осталась. І навіть пи
сала, не перетравивши туги, а в самому її апогею. Я к 
би мене хто спитав, як я з того всього жива вийшла, 
то я б теж могла відповісти: J ’en ai fait un drame *... 
Отж е, і надо мною фатум. Т о  досить страшний фа
тум, бо він зміняє діла в слова! Коли моя Одержима 
розбила голову слузі синедріону, так зате у всіх моїх 
знайомих голови і досі цілі, та, певне, й будуть цілі, 
наскільки то від мене залежить. Зате, правда, наші 
слова стають нашими ділами і судять нас люди «по

*  Я з цього створила драму (франц.).
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ділах наших», а над ким того фатума нема, той базі
кає собі, скільки схоче, і ніхто з нього нічого не пи
тає. І думається мені: коли такий наш фатум немину
чий, то даремне й тікати від нього, а хто не хоче ко
ритись, нехай осідлає того фатума, замість Пегаса, та 
й їде, куди сам схоче. А  зрештою, не мені Вас учити, 
як маєте з тим фатумом поводитись, бо чи ж не Ви 
самі сказали про поетів: «най будуть щирі, щирі, 
щирі!» —  О т  тут  весь закон і пророки!

Щ о  скажу Вам про Ваш у поему? Вона ще не 
скінчена, і думка моя про неї не скінчена. В  «Заспіві» 
(до Вороного) мені не скрізь подобається стиль, але, 
проте, якби Ви схотіли, ми поговорили б з книжкою 
та з олівцем в руках, а так, в листі, прийшлось би 
розточитись в дрібницях, лист же мій і без того роз
точується ad infinitum *. Пролог мені дуже сподо
бався в першім уступі (до початку діалогу), навіть 
нічого не можу сказати з погляду стилю. Щ одо фор
ми, то є одна строфа задовга: «вона лиш те живить, 
що має міць тривать» —  варто б її справити, щоб не 
нарушувати суворих приписів октави (мені було б у 
них затісно!). В  діалогу мені все приходилось приму
шувати себе вірити, що ліс може так довго і складно 
розповісти цілий той випадок з князем, княгинею etc. 
Само по собі те оповідання не зле, але щоб його Вам 
ліс отак knapp und gebunden ** розповів, що не вкла
дається в мою фантазію. І лісовий ритм я собі не 
октавами представляю,—  океан ще може мати окта
ви, бо в хвилях його все ж єсть якийсь лад і закон, 
а ліс, мені здається, «верлібрист» і ніколи не скандує 
своїх віршів. Щ е дві-три октави ліс, може б, і вдав

*  До безконечності (лат.).
* *  Коротко і стисло (нім.).
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при погожому вітрі, ал е — 16? Натуральніш е (я  
вживаю се слово в особливому значінні) здавалось 
мені там, де ліс про свою власну руїну розповідає, 
а коли розказує про те, чого не міг бачити (про будуар 
княгині, про поділ спадків), то мені здавалось, що те 
не він говорить, а таки Ви самі. Чи  не можна б так 
і поділити се оповідання, щоб кождий від себе гово
рив? Я , власне, не знаю, як те зробити і чи можна, 
але от вимовляю своє вражіння.

Я  не пам'ятаю, щоб я читала Ваше «Нове жи- 
тє»,—  де воно було друковане?

Признатись Вам по правді, я не тямлю смаку 
в сучасних епосах віршованих, от і Конопницької «Бра- 
зілія» якось мені до душі не промовляє, хоч я навіть 
не можу сказати, які я в ній вади знаходжу. Я  навіть 
і прозаїчні романи та повісті в скількох частинах рід
ко люблю. Може, у мене справді надто лірична нату
ра. Я  свого уподобання зовсім і не пробую опирати 
на принципах, бо таки і не на принципах воно стоїть, 
а просто лежить в натурі. О т  і Пушкінового «Евге
ния Онегина» я завжди поважала —  але не любила. 
До Ваших «Панських жартів» я маю теж холодну по
шану та й до «Перехресних стежок» теж, виключаю
чи деякі сторінки, що нагадують мені деякі мої давні 
симпатії з Ваших творів. У  сій вашій новій поемі я 
люблю те, що в ній, певне, має бути другорядним —  
власне, ліричні нотки. Щ о  робити? Н а ту р у  тяжко 
відмінити! А ле я з охотою поговорила б з Вами про 
Ваш у поему і з технічного і з річевого погляду, може, 
справді Вам було б добре «подумати вголос» в моїй 
присутності. Х о ч  я не вмію так любити епіки, як л і
рики, та, може, все ж зрозуміла б її об'єктивно. 
У  всякім разі, коли схочете ще коли запитати моєї 
думки і дати мені взамін Вашу, то я з найбільшою
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охотою відповім Вам так, як от тепер, і Вам не нри- 
йдеться докорити мені, що я «ні гаряча, ні холодна». 
Се відноситься і не тільки до професіональних 
питань.

Свою «поему» 16 я вже скінчила, вийшла то 
властиве не поема, а лірико-драматична сцена а 1а 
«Одержима», навіть в них обох є дещо спільне. Н а  
епічність я великої претензії не маю, і коли мені сей 
«вищий рід поезії» не дасться, то я не буду тим дуже 
гризтися. Н е дано, так не дано, fiat voluntas Dei! * 

Я  знаю, що як я сю остатню свою поему писала, 
то була «щира, щира, щира» і горіло щось в мені, і не 
давало спокою, аж поки остатнє слово не стало на па
пері. А  що з того вийшло, то вже —  не в моїй владі. 
Зреш тою , то Ви самі побачите, бо я вам пришлю 
хутко ту поему, дасте її до друку, коли варта, а ні, то 
все-таки прочитайте і скаж іть мені свою думку про 
неї.

З  листа до /. Я. Франка, 13, 14 
січня 1903 р. Сан-Ремо

Т в о ї уваги щодо фантастичних драм зовсім 
слушні, але як уже наступає la folie divine **, то всі 
практичні спостереження відступають набік —  нату
ру тяж ко одмінити. Зате  сяя folie дає справжнє ща
стя, а се теж щось «в общей экономии» значить. О д 
нак в холоднішому настрої я обіцяю собі зробити 
щось і ad panem et aquam ***, і, певне, таки зроблю.

З  листа до О. П. Косача, 15 ве
рсия 1911 р. Хоні

*  Хай буде воля божа! (лат.).
* *  Божественне божевілля (франц.).

* * *  Для хліба й води (лат.).
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...Сподіваюсь, що Ви не приймаєте суб’єктивно
сті Йоганни та Оксани 17 au pied de la lettre *, бо 
краще, ніж хто, мусите знати, яка з того буває крив
да живим, не писаним людям. В Йоганні тільки й є 
суб’єктивні нотки, що в її відношенні до учителя —  
«et tout le reste est de la littérature» **. Можете бути 
певні, що моя душа ніколи не жила «в домі Хусовім», 
інакше вона б давно вмерла. Щодо Оксани, то ж иття 
давало більше натяків на її драму, але ж тільки натя
ків, тут, більш ніж де, приходяться слова Sainte Beuve: 
«Le drame c’est une exagération a propos» *** суб єктив- 
не в ній є, але остатні роки тут мало винні (хіба тим, 
що не змінили нічого в сьому напрямі), і 10, і 15, і 20 
літ тому вона могла б з ’явитися на світ, хіба тільки 
трохи в іншій одежі (єсть навіть один подібний неви- 
кінчений план, що належить, здається, до 1895 р .). 
Бачите, яка то химерна штука тая суб’єктивність... 
К л ю ч од неї ось який: я належу до тих людей, що 
коли бачать перед очима маленьку хмарку, то їм 
здається, що сонце погасло, а коли піймають про
мінь, то думають, що сонце прийшло жити до їх в 
саму душу, тільки чомусь я можу працювати пере
важно в хмарний час, а в сонячний роблюся здебіль
шого нездатною до виявлення себе в слові (хоч і то 
не завжди). А  крім того, згадайте: «Brightest in 
dungeons, Liberty, thou art»**** ,—  давно колись я взя
ла такий епіграф і з тим же правом можу повторити 
його й тепер. Я к  добре зважити, то перелому я ніко
ли не зазнала, хоча, запевне, еволюція була і в мене.

*  У точному розумінні (франц.).
* *  «Решта все — література» (франц.).

* * *  Сент Бев: «Драма — це перебільшення» (франц.).
* * * *  « о  В0ЛЯ| найясніша ти в темниці» (англ.).
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Ж и ття  ламало тільки обстанову навколо мене (ну, 
і кості мої, як траплялось), а вдача моя, виробившись 
дуже рано, ніколи не мінялась та вже навряд чи й 
зміниться. Я  людина еластично-уперта (таких бага
то між жіноцтвом), скептична розумом, фанатична 
почуттям, до того ж давно засвоїла собі «трагічний 
світогляд», а він такий добрий для гарту.

...найгірша помилка мого ж иття —  се, що я зро
сла в волинських лісах, решта все тільки логічні на
слідки. А  проте я не згадую лихом волинських лісів. 
Сього літа, згадавши їх, написала «драму-феєрію» на 
честь їм, і вона дала мені багато радощів, хоч я й від- 
хорувала за неї (без сього вже не йде!). Се власти
ве, еіп МагсЬепсІгата * по термінології Гауптмана 
(так  він зве свій «Потоплений дзвін»), але я не знаю, 
як би се могло по нашому зватись. Чи Ви знаєте, 
що я дуже люблю казки і можу їх видумувати міль
йони? а от досі не одважувалась писати!

З  листа до А. Ю. Кримського, 
14 жовтня 1911 р. Хоні

М уш у признатись, що таки й ся нова драма (що 
тепер посилаю —  «Лісова пісня») стала мені трохи 
на заваді. Правда, писала я її дуже недовго, 10—  
12 днів, і не писати ніяк не могла, бо такий уже непе
реможний настрій; але після неї я була хвора і до
сить довго «приходила до пам’яті».

З  листа до О. П. Косач-Кривинюк, 
21 жовтня 1911 р. Хоні

*  Драма-казка (нім.).
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...Та  не думай, однак, що я мало ціню уважне 
читання з руки ближчої родини, ні, я його ціню най
більше, це я зовсім щиро, і успіх «Лісової пісні» се
ред вас вважаю за великий тріумф собі, тим більше, 
що я його не сподівалась чогось. Мені здавалось, що 
ти не похваляєш такого стилю (не радила ти мені 
писати фантастичні драми з інших причин, але мені 
здавалось, що й «по существу» ти мала щось против 
того, хоч тепер бачу, що я помилялась). А  я таки 
«неравнодушна» до цієї речі, бо вона мені дала стіль
ки дорогих хвилин екстазу, як мало яка інша. Щ одо 
імпульса від М . Гоголя, то його, наскільки можу вло
вити свідомістю, не було. Мені здається, що я про
сто згадала наші ліси та затужила за ними. А  то ще 
я й здавна тую  мавку «в уме держала», ще аж із того 
часу, як ти в Ж абориці мені щось про мавок розка
зувала, як ми йшли якимсь лісом з маленькими, але 
дуже рясними деревами. Потім я в Колодяжному 
в місячну ніч бігала самотою в ліс (ви того ніхто не 
знали) і там ждала, щоб мені привиділася мавка. 
І над Нечімним вона мені мріла, як ми там ночува
л и —  пам’я та є ш ? — у дядька Лева Скулинського... 
Видно, вже треба було мені її колись написати, а те
пер чомусь прийшов «слушний час» —  я й сама не 
збагну, чому. Зчарував мене цей образ на весь вік[...] 

Коли тобі подобається «Королівна», то візьми її 
в «Рідний край». Коли я одразу її тобі не призначи
ла, то це тому, що думала —  по аналогії з поперед
німи моїми середньовічними мотивами,—  що вона 
тобі не сподобається; теж саме відноситься і до 
«Хвилі» — я зовсім згоджуюсь з твоїм присудом 
про неї, доказ тому, що вона три роки ждала посил
ку до друку (писана ще в Євпаторії). Тепер послала 
більше на доказ того, що й «старі» поети можуть,
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коли хочуть, «дзеньки-бреньки» писати, і писали їх 
раніше, ніж той великий приклад подали «молоді», та 
тільки не спішаться з тим межи люди, бо вважають 
це марницею, для того й точна дата стоїть під вір
шиком. Інш і дві речі задовгі для «Рідного краю». 
Тоді, як лагодила ту посилку, хотіла тобі одну неве
личку річ переписати, то тоді якось не стало сили, а 
потім я подумала, що воно якесь, наче фельєтонне 
(зветься «М узині химери», тема —  що муза ніколи 
не хоче робити того, що «мусить», а тільки те, що 
забагнеться). Воно вже теж років три як писане, та 
все вилежується. Взагалі ж усі ті речі, що я вважала 
вартими друку, останніми часами були довгі, як ти 
й сама завважила.[...]

«Лісову пісню» я потім так відхорувала, що 
боялася повороту зимової історії, інші речі менших 
нападів коштували, але жодна не минула дарма,—  
вже нехай ніхто не скаже, що я «ні горівши, ні болів
ши» здобуваю собі «лаври», бо таки в буквальному 
значінні горю й болію кожнісінький раз. Т а  ще, як 
навмисне,—  ледве заберуся до якоїсь спокійної робо
ти, так і «накотить» на мене яка-небудь непереможна, 
деспотична мрія, мучить по ночах, просто п’є кров 
мою, далебі. Я  часом аж боюся цього —  що це за 
манія така?..

З  листа до О. П. Косач, 20 груд
ня 1911 р. Хоні

Здоров’я у мене тепер таке тонке, що навіть за 
таку періодичність роботи, як ви визначаєте, я руча
тись не можу, бо от, наприклад, від різдва до вели
кодня сього року я абсолютно нічого не могла писа
ти, та й се фраза, що я пишу «только в припадке умо-
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помешательства», бо я тоді тільки можу боротись 
(чи, скоріше, забувати про боротьбу) з виснаженням, 
високою температурою і іншими, пригнітаючими ін
телект симптомами, коли мене попросту гальванізує 
якась idée fixe *, якась непереможна сила. Ю рба об
разів не дає мені спати по ночах, мучить як нова не
дуга,—  отоді вже приходить демон, лютіший над всі 
недуги, і наказує мені писати, а потім я знову лежу 
Zusammengeklappt **, як порожня торбина. О так я 
писала «Лісову пісню» і все, що писала останнього 
року.

З  листа до Л. М. Старицької-Чер- 
няхівської, [191 /].[ Хоні]

...Оце позавчора скінчила почату вже по вели
кодні нову річ, але яку!.. Боже, прости мене і поми
л у й !—  я написала «Дон-Жуана»! О того-таки самого, 
«всесвітнього і світового», не давши йому навіть ні
якого псевдоніма. Правда, драма (знов-таки драма!) 
зветься «Камінний господар», бо ідея її —  перемога 
камінного, консервативного принципу, втіленого в 
Командорі, над роздвоєною душею гордої, егоїстичної 
жінки донни Анни, а через неї і над Дон-Жуаном, 
«лицарем волі». Н е  знаю, звісно, як воно в мене ви
йшло, добре чи зле, але скажу Вам, що в сій темі є 
щось диявольське, містичне, недарма вона от уже 
хутко 300 літ мучить собою людей. К а ж у «мучить», 
бо писано за неї багато, а доброго написано мало, 
може на те її і видумав «ворог роду людського», 
щоб розбивались об неї найщиріші натхнення і най
глибші думки... Т а к  чи інакше, але от уже і в нашій

*  Нав’язлива ідея (франц.).
* *  Вижата (нім.).
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літературі є «Дон-Ж уан» власний, не перекладений, 
оригінальний тим, що його написала жінка (се, здає
ться, вперше трапилось сій темі).

З  листа до А. Ю, Кримського, 
24 травня 1912 р. Кутаїсі

Я к  ви зараз же побачите по списку діячів, єсть 
се ні більше, ні менше, як українська версія світової 
теми про Дон-Ж уана. «До чего дерзость хохлацкая 
доходит», скаже Струве і вся чесна компанія наших 
«старших братів». Щ о  се є справді дерзость з мого 
боку, се я й сама тямлю, але вже певне «то в высшем 
суждено совете», щоб я mit Todesverachtung* кида
лася в дебрі всесвітніх тем (як, наприклад, з «К ас
сандрою» своєю), куди земляки мої, за виїмком 
двох-трьох одважних, воліють не вступати.

З  листа до Л. М. Старицької-Чер- 
няхівської, (1912, Кутаїсі)

Т е  все, що хтось пише мені про «Камінного гос
подаря», беру собі скоріш за честь, ніж за докір.[...] 
Коли читач жалує, чому якийсь твір не довший, ніж 
він є, то сеє, властиве, чималий комплімент авторові, 
бо речі нудні або невдалі здаються завжди над міру 
довгими, хоч би і мало карток займали. Однак хтось 
мусить оборонитися від чийогось дуже делікатного, 
а проте виразного докору, ніби хтось білий попросту... 
лінувався опрацювати той сюжет належито. Т а к  воно 
не є, бо хтось дійсно mit Todesverachtung працював 
дні і ночі, працював з гарячкою в крові, а скінчивши, 
хорував, певно, більше, ніж хорують жінки після по
роду, а прийшовши ледве не ледве до здоров’я, пра-

*  3  погордою до смерті (нім.). 
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цював знову над уже скінченою драмою —  знає хтось 
для чого? —  щоб зробити її короткою (вона була 
чи не вдвічі довша, ніж тепер), щоб сконцентрувати 
її стиль, наче якусь сильну есенцію, зробити його ла
конічним, як написи на базальті, увільнити його від 
ліричної млявості та розволіклості (комусь все зда
ється, що він на те дуже хорує!), уняти сюжет в ко
роткі енергічні риси, дати йому щось «камінного». 
Я  не люблю багато мережання та візерунків на ста
туях, а ся драма повинна була нагадувати скульптур
ну групу —  такий був мій замір, а про виконання су
дити не можу. Щ одо характерів, то я не мала на меті 
додавати щось нового до усталеного в літературі типу 
Дон-Ж уана, хіба лише підкреслити анархічність його 
вдачі, він, власне, повинен був таким бути, яким його 
звикли собі уявляти більш-менш усі, а коли так, то 
пощо ж було його виписувати детально? Донна А н 
на, здавалось мені, вже й так зайняла над міру бага
то місця в драмі, значно більше, ніж їй первісно було 
призначено, але Командор, се я таки тямлю, вийшов 
занадто схематичним —  се більше символ, ніж жива 
людина, а то безперечне є вада, тільки коли порівня
ти з тим, як обходилися з сею поважною особою інші 
автори, то все ж, може, я була уважніша до нього 
і принаймні дала йому якесь логічне поводіння і справ
жнє raison d ’être * в драмі. Ш кода мені теж, що я не 
вміла поставити Долорес так, щоб вона не здавалась 
блідою супроти Донни А н н и ,—  се не було моїм замі
ром, і я навіть який час вагалася, хто має бути справ
жньою героїнею драми —  вона чи Донна А нна, і 
дала перевагу А н н і не з симпатії (Долорес ближча 
моїй душ і), а з почуття правди, бо так буває в ж и т

*  Розумна підстава (франц.).
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ті, що такі, як Долорес, мусять відходити в тінь пе
ред Аннами і стаються жертвами —  властиво, не 
Д он-Ж уанів, а власної своєї надлюдської екзальтації. 
Се тип мучениці прирожденої, що все мусить гинути 
розп’ята на хресті, хоч би мала сама себе на той хрест 
прибити, коли бракує для того катівських рук. Якби 
не було Дон-Ж уана, то знайшлось би щось інше, для 
чого вона б «душу розп’яла і заколола серце», бо там, 
де А н на могла б уже бути щасливою, Долорес ще б 
таки не знайшла свого Святого  Грааля, а се тому, що 
над нею ніщо «камінне» не має влади, і всі ті устале
ні форми ж иття, яким нарешті таки покорилась горда 
А н на саме тоді, як їй здавалось, що вона «опанувала» 
своєю долею, ті форми не покорили б ніжно-упертої 
вдачі Долорес, бо, отже, вона і в монастир пішла не 
так, як всі, не для рятунку власної душі, а для по
жертвування нею. Вона і заручилась без надії на за
міжжя, знов не так, як всі. Отж е, усталені форми для 
неї тільки якісь містичні формули, що мають виража
ти, власне, невиразимі ні в яких формах почуття, але 
те, що в тих формах є «камінного», пригнітаючого, 
позбавляючого волі, не може мати влади над її віль
ною душею. Т а к  я думаю про Долорес, але, на жаль, 
не вміла передати тої думки читачам. Бачу з рецен
зій, що люди занадто повірили зарозумілим словам 
неглибокого психолога Дон-Ж уана про Долорес: «Се 
тільки тінь моя». Се шкода, але сього вже поправити 
не можна, бо я вже вийшла з того настрою, в якім 
писала ту драму, і вона вже мені непідвладна тепер, 
се вже «окремий організм» і не можна його вернути 
назад в материнське лоно...

З  листа до О. Ю. Кобилянської, 
З травня (н. с.) 1913 р. Мармурове 
море ( з дороги)



У  С В І Т І  М И С Т Е Ц Т В А

ДРАМ АТУРГІЯ. Т Е А Т Р

Бачили ще одну щиронімецьку п'єсу «Das vierte 
Gebot» (четверта заповідь) 18, в якомусь чудному ро
мантичному, мелодраматичному стилі написана, у нас 
уже таких не пишуть, мені ся п'єса не сподобалась, 
але не жалую, що бачила її, бо треба ж «познавать 
всякого рода вещи».

З  листа до М. П. Косача, бере- 
зень 1891 р. Відень

...Коли вже одважитись платить скажені гроші, то 
краще вже піти на французького трагіка Mounet 
Su lly  *, що приїде в февралі, то все-таки справжній 
«світач» —  перший трагік з Comédie françaises **! 
Гратиме всього двічі: «Сід» і «Гамлет». З  ним і ціла 
трупа французька; я думаю піти, якщо ціни хоч тро
хи будуть людські (я  вже не кажу бож і!).

З  листа до О. П. Косач, 28 січ
ня 1894 р. Київ

*  Муне-Сюллі (франц.).
* *  Французької комедії (франц.).
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Ми будемо мати théâtre libre? * Дай боже! Т а  
коли се буде? Коли б не прийшлось моїй «Троянді» 
прийняти раду Горація: novem annos prematur **, 
тіки ж «Троянда» за такий довгий час може зов’яну- 
ти і засохнути.

З  листа до О. П. Косач, 23 верес
ня 1897 р. Ялта, Чукурлар

Напиши, в якому «положении или состоянии» 
постановка моєї драми, хто, де і коли має ставити її. 
Папа писав мені якось, що «ролі розписані для акто
рів», ти писала, що Старицький хоче врядити поста
новку в Літературному товаристві. Щ о  з сього всьо
го вийшло? Якщ о будуть ставить, то я думаю внести 
одну поправку: чи не краще випустити зовсім сцену 
Лю би з Крицьким в 1-му акті? Бо так, як вона напи
сана «про людське око», вона не має смисла або ще 
гірше,—  має глупий смисл, вертати ж їй первісну ре
дакцію, може, «для початку» поки що не слід. До то
го ж дехто з моїх критиків був тої думки, що сцена 
ся взагалі зайва. Коли ти думаєш інакше, то я при
шлю тобі первісний текст. Запевне, ти будеш на ре
петиціях, отже, прошу тебе, вмов головну актрису, 
хто б вона не була, щоб вона не передавала куті меду, 
себто, щоб не впадала занадто в істерику, сього еле
мента і так не мало там у мене, а коли його підкрес
лити, то вийде вже зовсім несамовитий характер, до 
яких моя героїня все-таки не належить. В  остатніх 
двох діях як можна менше сліз, надто в п’ятій, мені

*  Вільний театр (франц.).
* *  Чекаймо нових часів (лат.).
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вдається, що в такому стані люди вже не плачуть, 
хоч би й хотіли.

Зн аю  я, що всі такі ради на просторіні не багато 
значать, та все ж, може, до чогось придадуться.

Тепер ще про драму. Один мій новий знайомий, 
що був тут  літом у Крим у —  я писала тобі про нього 
в свій час —  Сергій Костянтинович Мержинський, 
дуже заінтересований моєю «Трояндою», яку я йому 
читала, написав мені на сих днях з М інська, де він 
постійно живе, що туди має приїхати Кропивницький 
з трупою і, що я добре б зробила, коли б послала 
йому, Мержинському, свою драму, а він би дав Кро- 
пивницькому для постанови і наглянув, щоб мої умо
ви, які я поставлю, були достатньо виконані. Н а  се я 
ще нічого не відповідала, бо одно, що у мене тут  єсть 
тільки черновка, сама переписувать я не можу, укра
їнського переписувача знайти тут не легко, друге ж 
те, що я не знаю, яка тепер трупа у Кропивницького, 
чи не партацька часом, третє, що я не знаю, які умо
ви матеріальні треба ставити і в якій формі. Я  дуже 
прошу тебе, наведи справки про Кропивницького, 
зваж сама, чи варто розпочинати се діло, а коли вар
то, то напиши мені, які умови звичайне бувають між 
автором і антрепренером, а «Троянду» (переписану, 
чи цензуровану?) пошли на адресу Сергія К о стян ти 
новича Мержинського (я  не хочу давати її  просто в 
акторячі руки), в М інськ, в Контроль Либаво-Ромен- 
ской железной дороги, умови ж моральні і матеріаль
ні я пошлю від себе. Кропивницький буде в М інську 
в початку ноября. Н у , от і всі діла. Н і, ще одна ува
га: мені все-таки хотілось би, для слави козацької, де
бютировать в Києві, але ж я не знаю, наскільки сер
йозний там замір ставити «Троянду», а коли серйоз
но, то все-таки, коли, власне, се має бути.—  Все се
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має такий вид, наче я набиваюся з своїм «дети
щем»,—  правда ж, так? А  факт тим часом той, що я 
страшенно боюсь сеї постановки, і в К и єві більше ніж 
де, maigres tout! *. Все-таки зверни увагу на мій «ді
ловий» лист і відпиши мені скоріше, бо слід же мені 
щось відповісти людині, що так дбає про розповсю
дження (от іще слово!) моєї слави —  а врешті, може, 
й неслави,—  хто знає...

Ж аль мені, що я не можу ще раз умити свою ди
тину перед тим, як пускати її на позорище, боюсь, 
що в ній виявиться багато промахів при репетиціях. 
Е т ,  що вже про се говорити, все одно не поможе! Ч а 
сами у мене з'являється якесь дуже скептичне і су
воре відношення до сеї драми, і мені здається тоді, 
що в ній більше промахів, ніж чого доброго. Дуже 
се гірка думка, а приходить вона мені все частіше 
й частіше...

Врешті, годі! се погана авторська звичайка отак 
безконечно базікати все про одно.—  À  propos драм, 
читала я сьогодні в «Русской мысли» рецензію на 
«Ваву» і «Пашеньку» 19, панійські драми,—  щось-то 
вони мені не конечне... «Пашенька» могла б бути доб
рою драмою, та, коли рецензент правду каже, то пані 
наколотила там всього чимало, а докупи не звела, 
і виходить, що діло не в тім, що Пашенька міщанка, 
а її чоловік князь, а в тім, що вони обоє дурні або 
принаймні, і то безперечно, Пашенька дурна і ска
жена, а від сього, звісно, княжеський титул не рятує: 
quand on est bête, c'est pour toujour **, давно відома 
правда.

З  листа до О. П. Косач, 26 жовт
ня 1897 р. Ялта

*  Незважаючи ні на що! (франц.).
* *  Коли хто дурний, це вже назавжди (франц.).
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«Іфігенію» 20, бачиш, посилаю, вона вже днів три 
як написана, та я все не могла зібратись переписати, 
тим і листа запізнила,—  не хотіла посилати без « Іф і- 
генії». Монолог, я сама бачу, страх довгий, колись по
тім, для сцени ( ! )  можна буде скоротить, а для чи
тання се, я думаю, нічого. Коли б се була побутова 
драма, то такий монолог був би злочинством, але для 
драматичної поеми en style classique * я се допускаю. 
Се пишу для того, щоб ти і Михайло Петрович не 
думали, ніби я зреклась свого принципу виключення 
монологів з новітньої драми. «Іфігенія» іменно 
не буде новітньою: в ній буде хор, репліка a parte ** 
і, може, навіть deus ex machina! ***

З  листа до О. П. Косач, 21 
ня 1898 р. Ялта

«Крейцерову сонату» я отримала, Катю ш а грала 
її частинами, вона їй подобається, але заграти цілу, 
з початку до кінця, без перериву, їй не під силу.—  
Байрона третій том теж отримала, сього тома у мене 
ще не було, були тільки 1-й і 2-й, а тепер мені нале
житься ще 4-й і 5-й і буде вже все. Отримала теж 
і різдвяне «Жизнь и искусство» 21. Ц ікаві все-таки там 
речі, хоч оповідання Сари Бернар само по собі не ко
нечне цікаве,—  таких багато єсть.—  З а  посилку спа
сибі, вона мені дуже до речі. М іж  іншим, у Байрона 
єсть переклад Евріпідового «Прометея» 22, а я іменно 
думала, де б мені взяти сю трагедію: хотілось мені 
передивитись в ній хори і т. і.

З  листа до О. П. Косач, 5 лютого 
1898 р. Ялта

*  В класичному стилі (франц.).
* *  Вбік (італ.).

* * *  Бог з машини (лат.).
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Мені була дуже приємна звістка, що Занько- 
вецька береться за роль Лю би; якщо у неї, може, й 
не все гарно вийде, то все-таки темперамент, настрій, 
голос, фігура, обличчя будуть відповідні ролі. Кращ ої 
за неї української артистки я не знаю, і коли у Зан ь- 
ковецької Люба не вийде добре, то, значить, їй (Л ю 
бі, а не Заньковецькій) треба ждати слушного часу 
або й зовсім загинути для української сцени. О то 
тільки, якби Заньковецька знала, хто такий Лесбос!., 
ви вже там як-небудь розкажіть їй, хто чи що таке 
мойра, фатум, блакитна троянда і т. і. Н е  знаю, чи 
краще, чи гірше, що «Троянду» хотять ставити у піст, 
воно-то, може, й краще, бо люди в піст на спектаклі 
голодніші, але знов оцей термін «чтение монологов» 
якийсь маркітний, не говорячи про те, що —  мошен- 
ницький! бо, як навмисне, у мене іменно монологів 
і нема, то хіба вже назвать, як у Леопарді «Діалоги»! 
Т а  се вже річ не так важна. Головно, добре те, що 
Лю ба врятувалась від Мані 23, перший раз принайм
ні Лю ба не повинна буть гладкою —  Le  ridicule tué le 
tragique * . - Щ о  собі думає Вороний? чому не відси
лає п’єси і не озивається? Адж е їх трупа, як чую, 
зіходить на пси, принаймні, крім «Віїв», «Пропащих 
грамот» і тому подібних «феєрій» з козами, чортами 
та відьмами, вони нічого не ставлять.

Був ту т  на масницю Садовський, та велось йому 
погано, інакше і буть не могло, бо в трупі, окрім його 
самого, артистів нема, а єсть партачі. Ставили вони 
все ветош («Сватання на Гончарівці», «Наталку» 
і т. і.) , надіючись, що Ялта  все одно «новини не вида
ла». Найбільшим clou ** репертуару був «Никандр

*  Смішне вбиває трагічне (франц.).
* *  Тут — окраса (франц.).
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безщасний» (роль Никандра исполняет автор), хтіла 
я піти подивитись на сю безщасну п’єсу, та не могла, 
бо на той час була слаба, врешті, тим не багато вте- 
ряла. Без Заньковецької Садовський мусить прова
литись, бо та Базилевська,—  всі признають, zéro per
sonnifié *.

З  листа до О. П. Косач, 21 лю
того 1898. Ялта

...Трупа Кропивницького тепер в М інську, мені 
про се писав п. Мержинський (т . є., що трупа вже 
там тепер), і я просила його піти запитати у Вороно
го, чи отримав він п’єсу і листа; сподіваюсь, що від
повідь буде хутко, бо п. Мержинський чогось дуже 
інтересується долею моєї «Троянди»[...] Про Занько- 
вецьку в ролі моєї Лю би я писала в минулому листі. 
Тепер повторю, що я дуже рада Заньковецькій. П ро
шу тільки не називать спектакля «чтенієм моноло
гов», не до смаку мені сей термін![...]. Я к  буде йти 
«Троянда», то ти візьми рукопись і відзнач ті місця, 
які вийдуть невдало, і по можливості зваж, через що 
іменно невдало, тоді я постараюсь поправити.—  Н у , 
однак ти, і лиси, і кияни, всі хочете розвити в мені 
mania grandiosa ** їй-богу, розхвастаюсь!!.

Щ о  правда, мамо, то правда,—  «олімпійство» не 
лежить в моїй натурі і трудно часом буває витриму
вать олімпійський спокій, але, по правді кажу, тепер 
у мене скоріш завзятий, ніж кислий настрій,—  се вже, 
може, й не зовсім нормально, але мені здається, що я 
маю перед собою якусь велику битву, з якої я вийду 
переможцем або зовсім не вийду. Коли у мене справ

*  Уособлений нуль (франц.).
* *  Манію величності (лат.).
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ді є талан, то він не загине,—  то не талан, що погибає 
від туберкульозу чи істерії! Нехай і заважають мені 
сі лиха, але зате, хто знає, чи не кую ть вони мені 
такої зброї, якої нема в інших, здорових людей. 
«Nennt man die grössten Schmerzen, so wird auch das 
meine genannt»*, сказав Гейне, і я скажу за ним, але 
Гейне сказав, і по праву сказав, ще й другі слова, яких 
я не важуся сказати, тільки в години якогось безум’я 
вони все бринять мені в думці, і трудно буває заста
вить їх замовкнути.

З  листа до О. П. Косач, 28 люто
го 1898 р. Ялта, Вілла Іфігенія

...А  за драму, то справді досадно, що вся ота 
заметня з репетиціями, збиранням акторів і т. і. була 
даремна, а що даремна, то напевне, бо, як виїде Зан ь- 
ковецька, то де ж знов тую  примадонну шукать? Н і, 
видно, судилось мені бути «безкорисною» писатель- 
кою. Боже мій, що мені Л іл я  нарозказувала про зчит- 
ку моєї драми! та й ти ж писала... Л іл я  правду каза
ла: «публіці бракує таких драм, як «Троянда», але 
таким драмам бракує акторів»,—  от і cercle vicieux!» ** 

Якось я переклала першу сцену з «Макбета» —  
пришлю тобі через наших. Може бути, перекладу 
шматок «Манфреда» або «Каїна», то теж пришлю. 
Переклади не так все-таки томлять, як свої уліти, 
надто, коли вірш білий. Якось трапилось, що я досі ні 
в якому перекладі «Каїна» не читала і, певне, се ліп
ше, бо він зробив на мене найсвіжіше і найповніше 
враження. І якими тепер мені мізерними здаються

*  «Коли назвуть найтяжчі страждання, тоді і моє на
звуть» (нім.).

* *  Зачароване коло (франц.).
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усі «москвичи в Гарольдовом плаще»! Н і, з Байрона 
красти не можна, ним треба бути; а хто ним бути не 
може, то має право тільки перекладати і то без «отсе
бятины». Якось я читала переклад «Гамлета» Поле
в о го —  отже, люди грають на сцені, і ніхто не лає 
і жадних «закавик» не прикладає, а переклад препа- 
косний: злизано багато чудових виразів, сливе цілі 
сцени. Характер  Полонія спотворений,—  вийшов не 
царедворець, а неотесаний грубіян (сцена з дочкою); 
пісні з Офелії зовсім якісь солдатські «он был бра
вый молодец!»... Мені весь час було жаль Михайла 
Петровича, що його чудовий переклад «Гамлета» мар
нується, загнічений дикими умовами нашого театру 
і ще дикішим глузуванням чужих і своїх невігласів.

З  листа до О. П. Косач, ЗО берез
ня 1898 р. Ялта

«Ставити сеї злощасної драми» —  видимо не 
прийдеться, бо щось уже всі примовкли про неї,—  
і овшем, скажу я. Грали досі «Наталку», «Чорномор
ців», «За Німан іду», «Н е ходи, Грицю», «Наймич
ку», а сьогодні гратимуть «Ж идівку-вихрестку», «Сла
ва богу, нічого нового»...[...]. Маня оселилася вкупі з 
Заньковецькою близько від мене, але бачимось ми не 
дуже часто, навіть не щодня, бо щоденні репетиції 
і спектаклі часом не дають їм і вгору глянути. Ч о 
гось мені дуже шкода Заньковецьку, все вірші Беран
же згадую ться: «encore une èfoile, qui file, file, et dis
paraît» * f вона зробила на мене симпатичне, хороше 
враження і жаль мені її.

З  листа до О. П. Косач, 19 квіт
ня 1898 р. Ялта

*  «Ще одна зірка, що падає, падає і зникає» (франц.).

173



...Подались в Deutscher Theater * дивитись на 
«Fuhrmann Henschel» * *  Гауптмана. Н ім ці грають 
чудово, дуже типічно і вже так «народно», що нехай 
наші українські актори сховаються! А ле сама драма 
мені не дуже сподобалась: логіки бракує в розвитку 
драматичних моментів.

З  листа до О. П. Косач (сестри) 
17/29 січня, 20 січня/1 лютого 
1899 р. Берлін

...Пішла[...] в A ltes Museum *** і там в нижньому 
етажі подивилась ассіро-єгипетський відділ, я ж, 
властиве, цих речей ніколи в оригіналах не бачила. 
Н айцікавіш і здались мені сфінкси, таки справді 
«таємні істоти», і я не вірю, щоб то були образи ран
нього сонця, вони всі злорадні, таємні і страшні —  
чого ж би сонце мало бути таким?

...Х тіл а  я вчора піти на «Versunkene Glocke» **** 
(вдень), та побоялась і не пішла.[...] Л іл я  бачила 
«Einsame Menschen» ***** на сцені,—  каже, що дуже 
хороше виходить, так, як і сподіватись трудно було. 
Драму сюю я тобі купила.

З  листа до О. П. Косач, 31 трав
ня 1899 р. Берлін

З  околичного світу новин мало. Водовозов читав 
реферат в Літературному обществі про Зудермана 
(в  той вечір, як і я ), але щось невдало і дуже довго.

*  Німецький театр (нім.).
* *  «Візник Геншель» (нім.).

* * *  Музей старожитностей (нім.).
* * * *  «Затоплений дзвін» (нім.).

* * * * *  «Самотні люди» (нім.).
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Аничков читав лекцію публічну про Ібсена і теж не
вдало. Соловцов розпочав сезон рівно ж невдало, 
публіка чомусь не конечне ходить, хоч їй на приман
ку запрошена Пасхалова. L ’intérêt du scandale * з і
брав трохи більше публіки, але скандалу ніякого не 
вийшло і —  публіка знов перестала ходить. Щ ось-то 
іскуства не цвітуть сеї осені в Києві. Х у т к о  має бути 
в Літературному обществі ювілейний вечір Слова
цького, і там має Антонович читать реферат— цікаво!

З  листа до О. Я. Косач (сестри), 
9 жовтня 1899 р. Київ

...Я  сьогодні дуже зручно викрутила свого чуба 
з рук Старицького, котрий хотів мене залучить до 
писання драматичного етюда en collaboration ** з ним, 
«но —  не тут-то  было». М уш у признатись, впрочем, 
що і перспектива писати на задану тему (у  С тар и 
цького вже уложений план) і в спілці з людиною зов
сім іншого літературного покоління і несхожих з моїми 
літературних прийомів —  мені не дуже була мила. 
Дай боже мені з власними темами справитись. А  най
краща спілка і товариство при писанні оригінальних 
белетристичних речей се робоча лампа (коли не коп
ти ть ) і чотири стіни, такий принаймні мій смак. С та- 
рицький, здається, розсердився на мене; ну, та пере
сердиться^...] Л ітературне общество процвітає, як 
бувають вечори з українською програмою, а як з ін
шою, то ледь бринить, так воно й чередується: один 
четвер —  людей багато, «треск и блеск», другий чет-

*  Скандальний інтерес (франц.).
* *  У співробітництві (франц.).

175



вер— до ЗО не дотягає і «тишь да гладь». Стари- 
цький намігся, щоб там устроїть сцену, і вже заміряє
ться щось ставить. М аня Старицька влаштовує що
тижня народні спектаклі, в одному з них грала мама, 
а Рада з Оксаною були «лицами без речей», грали 
теж М аня, Лю дя і Наталочка (Га л я  Л . теж була без 
речей). Спектакль сей (іш ло « За  двома зайцями») я 
бачила, він пройшов і живо і гарненько.

Тепер Маня клопочеться страх, бо поки получиться 
розрішення на дальші українські спектаклі, то треба 
ставить російські (бо треба конечне щотижня щось 
гр а ть), а на них і акторів, і зрителів небагато знахо
диться. Окрім сього спектакля я була в театрі двічі: 
ходила дивитись на М уне-Сю ллі і Отелло і на Багро
ва в ролі царя Федора. Н і  той, ні другий на сей раз 
не очарували мене, бо їм не личили якось їх ролі. 
М уне-Сю ллі декламував Отелло в той час, як сьому 
маврові було зовсім не до декламації, і, коли виклю
чити скілька дуже вдатних жестів, оригінальних сце
нічних tours * і проникаючих в душу інтонацій, то, 
можна сказати, що гра його в сій трагедії світить, та 
не гріє. Багров зробив з Федора такого вже слабоум
ного, що йому одна дорога —  в Творки 24, а не в дра
му. Врешті, й сама п’єса мені не сподобалась, старо
модна і важка (9  одмін! і монологи, монологи...), 
і якось нічим не вражає. Була ще я на двох концертах: 
Слівінського і Єсипової, обоє чудово грають, але 
Єсипова краще: тонка, інтелігентна, розмаїта і повна 
чуття  гра. Я к  де почуєш, що Єсипова дає концерт,—  
конечне йди слухать, бо таки варто. Ходила теж на 
деякі четверги в Літературне общество, на одному, як 
тобі вже відомо, сама читала[...]

*  Прийомів (фран.).
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Бачила я недавно Ібсенову «Нору» тут  на сцені 
і —  страх подумати!— вона мені не сподобалась. С я  
Нора таке наївне звірятко, що я надивуватись не мо
жу, як могла вона вкінці обернутись у frau Ibsen *. 
А ле  ж таки обернулась, при божій та авторовій по
мочі, бо остатню сцену була такою проповідницею, 
що аж злість на неї брала —  es klang ganz zu erbau
lich und es roch nach ö l!  **

З  листа до О. Ю. Кобилянської, 
22 січня (3 лютого) 1900 р. Київ

А  ввечері прийшлось бути раз на драмі, що ста
вили Старицький і М аня, драма —  «Борьба за 
жизнь» 25 —  погана, але грали добре, я через те пі
шла, що ся компанія має грати «Раткліфа» 26, то хоті
лось подивитись, які в ній сили.

З  листа до О. П. Косач (сестри), 
1 Квітня 1900 р. Київ

Згодом пришлю свій переклад одноактної драми 
Метерлінка « L  intruse» ***. Х отілось би мені дуже, 
щоб наша публіка русько-українська познайомилась би 
з сим новітнім драматургом в його найкращих творах, 
а до того ж в українському перекладі. Нехай Ваша 
хвальна редакція поборе відому мені свою нехіть до 
«модерністів» і прочитає мій переклад, я певна, що ся 
оригінальна і тонко написана річ не може не зверну

*  Фрау Ібсен (нім.).
* *  Воно звучало надто повчально відгонило оливою 

(нім.).
* * *  «Неминуча» (франц.).
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ти на себе уваги навіть «пристороннього читача». 
Я  не абсолютна (далеко н і!) поклонниця Метерлінка 
і взагалі «модерни», але в трьох драмах сього автора я 
справді бачу нові елементи штуки, скомбіновані з ве
ликим таланом. Одну з таких драм оце, власне, маю 
подати.

З  листа до В. Гнатюка, 18/30 трав
ня 1900 р. Гадяч

Питаєте, чи буваю часто в театрі, отже ні, дуже 
рідко. Т руп а «консолідована» дуже порядна, але ре
пертуар мало мене загоджує. Якось була на новій 
драмі Кропивницького «Зайдиголова» та й дуже 
лиха вернулася з того. Ш кода мені було Занькове- 
цької, що марнує свій талант на таких речах. Н е  хочу 
описувати сеї штуки, бо справді не варт. Ж аль мене 
гризе за український театр. Був у неділю оце вечір 
Старицького в Літературно-артистичному товаристві, 
досить добре удався. Оце всі українські артистичні 
події, які я бачила, а то сиджу дома і не рипаюсь, 
нема якось ні часу, ні настрою до жадних розривок. 
Правдиву естетичну втіху мала тільки раз сього сезо
на: приїздила італьянська драматична артистка T in a  
di Lorenzo і хоч грала дуже обридлу всім річ « La  dame 
aux camélias» *, однак зробила величезне вражіння,—  
я більш натуральної, простої і разом з тим тонкої ар
тистичної гри ще не бачила.

З  листа до О. Ю. Кобилянської, 
21 грудня 1900 р. Київ

«Дама з камеліями» (франц.).
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...У  скандінавських країнах жіноче питання особ
ливо сильно опановує уми, головним чином завдяки 
впливові Ібсена й Бйорнстьєрна. Відтоді як Брандес 
«відкрив» цих письменників для решти Європи, слава 
їхня поширилася повсюди і нарешті дійшла до Ф р а н 
ції, де на той час вже було «відкрито» російський ро
ман Тургенєва, Достоєвського і Толстого, завдяки 
групі вчених та критиків, а головним чином роботі 
М. де Вогюе (« Le  roman russe»). Т а к  свого часу Тен 
«відкрив» для Ф ранц ії англійський роман. Мода на 
іноземні літератури охопила Ф ранцію  й викликала 
цілу низку перекладів, а також оригінальних фран
цузьких творів на тему з іноземного ж иття. Кожний 
письменник, який не бажав відстати від часу, прагнув 
уводити в свої романи й драми хоча по одному іно
земцю. У  «Вільному театрі» (Théâtre libre), заснова
ному у 80-х роках групою письменників-натуралістів, 
запанував Ібсен, Стріндберг, Достоєвський (перероб
ка «Злочину й кари»), нарешті, Гауптман і Метер- 
лінк.

Щ оправда, незабаром, цей «космополітизм і ек
зотизм» викликав запеклий протест французької кри
тики. Леметр рішуче протестував проти цієї інозем
ної «навали», навіть сам де Вогюе почав вважати, що 
пора вже французьким письменникам «трохи звільни
ти свій письмовий стіл від безлічі незграбних північ
них творів».

Судячи з тону журнальної критики 1900 року, 
можна подумати, що Ф ран ц ії справді загрожує «на
вала двунадесяти язиків» в особі іноземних романі
стів і драматургів, тим часом як насправді популяр
ність іноземних літератур у Ф ранц ії зовсім не така 
велика, коли порівняти її з популярністю францу
зької літератури в усіх європейських країнах.
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«Іноземна повінь» залишила по собі у Ф ранції 
всього кілька томів перекладних романів та драм, але 
й це важило для неї дуже багато, особливо для від
родження в ній жіночого питання. Ібсенові «Приви
ди» й «Нора», Бйорнстьєрнова «Рукавичка» утвори
ли цілу епоху; романи м-с Оліфант, м-с Гемфрі Корд, 
М арії Кореллі повели думки французьких читачок в 
А н гл ію , в країну мужніх жінок, які вміють постояти 
за себе; образи російських жінок Тургенева й До- 
стоєвського примусили своєю «загадковістю» мріяти 
навіть Бурже! «Крейцерова соната» вжахнула навіть 
читачів, вихованих на літературі адюльтера.

Л ітературі допомагало ж иття: успіхи жінок у 
науці і мистецтві, завоювання нею нових галузей пра
ці, жіноче робітниче питання, перегляд закону про 
розлуку, періодичні жіночі конгреси, все це примуси
ло, нарешті французьких белетристів «зламати кри
гу» і знову заговорити «не про жінок, а про жінку», 
як сказав би Стендаль.

Із статті Лесі Українки «Нові пер
спективи і старі ті і» («Нова жінка» 
західноєвропейської белетристики»)

ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ДРАМ А
В КІНЦІ X IX  С Т .27

(Критичний огляд)

Щ о  найбільше може збудити оптимістичні дум
ки у літературного переглядача, то се новітня драма. 
В  сій власне обладі література «кінця віку» промовила 
справді нове слово, пробила нову стежку «в містич
нім гаю» літературних форм. У  кінці X I X  століття
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роман кінчав уже втомлено шлях, так бадьоро по
чатий в початку століття; поезія розпачливо побива
лась, бажаючи змінити старі та давні теми в «нові, 
новітні, найновітніші»; новела почала тратити сві
ж ість барв, але саме тоді драма розбила, нарешті, 
кайдани мертвої рутини, що то від них так довго та 
одважно намагався визволити її єдиний в своїм роді, 
але нерівний та негармонійний талант «північного ли
царя» Ібсена. Х о ч  і був Ібсен завжди новатором 
в ідеях, а при тім любив виключно драматичну форму, 
а все-таки не міг до кінця визволитись від романа, 
філософського трактата або моралізуючої проповіді. 
При його драмах здебільшого читач мусить забути, 
що діється на сцені, а зосередити увагу на тому, що 
говориться. Сим я не маю сказати, ніби в драмах Іб- 
сена нема події, а тільки, що подія в них часто дуже 
незалежна від діалога, отак як в старосвітських опе
рах лібретто було незалежним від музики.

Слідом за Ібсеном кинулись у широке море до 
нових світів Бйорнстьєрн, Гарборг, Стріндберг і ціла 
плеяда північних письменників, що так часто були 
порівнювані до вікінгів; порівнення се досить долад
не, тільки ж неповне, бо то вікінги, в убраннях про
тестантських пасторів, почуваючи себе недавно «на
верненими» християнами, з дивним поєднанням про- 
зелітства та авантюризму,—  те поєднання даремне 
силкувались перейняти інші люди, що не вдалися 
вікінгами й не були навернені в протестантство.

Є сть переказ, ніби вікінги перші відкрили колись 
Америку, ще задовго перед Колумбом, але —  Колумб 
таки вдруге відкрив її, немов цілком невідому країну, 
бо всі відкриття та славетні вчинки вікінгів фатально 
зоставались якимсь невжитком для решти людей. 
Т а к  і тепер, незалежно від блискучих відкрить нових
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вікінгів, Гауптман та Метерлінк подались шукати 
«найкоротшого шляху до Індії», один через неозорий 
океан психології та соціальних проблем, а другий че
рез туманом вкрите море містики та легенди, і Га у п т
ман відкрив у своїх «Ткачах» драму юрби, а Метеп- 
лінк у своїх «Сліпцях» драму настрою. Х о ч  обидва 
драматурги не вміли самі до кінця скористати з свого 
відкриття ( і в сьому подібні вони до Колум ба!), хоч 
їх наслідувачі здебільшого не талановитіші й не ори
гінальніші від даремне-славного Амеріго Веспуччі, та 
все-таки нова країна відкрита, а з нею вкупі й нове 
широке поле для праці.

Характеристика обох сил нових напрямів у дра
мі було б заширокою темою для огляду, що мусить 
бути стислим, отже обмежуюся нарисом тільки одно
го, досі найпродуктивнішого напряму, а власне соці
альної драми, в новітньому значенні сього слова, себ
то драми маси, драми боротьби різних суспільних 
груп межи собою.

Запевне, елементи такої драми можна дослідити 
і в літературі давніших часів, надто в комедії. Н атяки  
на суспільну боротьбу ми бачимо в Арістофана, далі 
в середньовічних містеріях, власне в світській їх ча
стині —  інтермедіях та інтерлюдіях, звідки пішов так 
званий «народний театр» маріонетковий; в сьому на
родному театрі відбилися, хоч і в уривчастій та пот
ворній формі, історичні антагонізми, політичні, на
ціональні, суспільні. В  комедії Мольера та Бомарше 
велика драма боротьби аристократії з буржуазією ви
лилась у таку веселу анекдотичну форму, що, як ві
домо, самі виконавці (вони ж і моделі для типів) дов
го не розуміли того, що вони властиво грали траге
дію. Маса, хоч би яко стереотипний «народ» драми 
X I X  в., сливе не з ’являлась в театрі з того часу, як
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зник зо сцени класичний хор. Правда, ми бачимо її 
в драмах Ш експірових (Коріолан, Ю лій  Цезар, Х р о 
н іки), але вона виступає там епізодично, грає підряд
ну роль, яко грунт для головних героїв, хоч уже така 
робить поступ в порівнянні з грецьким хором, бо ви
ступає вже не одноликим натовпом, що промовляє 
унісоном монологи, а збором виразних індивідуаль- 
ностів, тільки все ж їй відмежено дуже незначне й не
самостійне місце, надто коли взяти на увагу те, що 
такі теми як Коріолан або король Джон власне дають 
великий простір для утворення масової драми. А ле 
роль, одведена юрбі в драмі X V I I  і X V I I I  віків, 
зовсім відповідає тодішнім поглядам на народ, як на 
більш чи менш пасивний матеріал для різних політич
них комбінацій «сильних світа сього». Демократична 
ідея шукала осліп дороги й брала собі в поводирі ін
ші ідеї, згідні з нею припадково, та й то ще не зав
жди, от як ідеї національної незалежності, автономії 
провінцій, волі віри й т. інш.

Цілком поважне трактування маси, яко значного 
драматичного чинника, ми вперше стрічаємо у Ш іл - 
лера. Коли в «Таборі Валленштейна», в сьому живо
му жанровому образі важкенького фламанського 
стилю, ми бачимо юрбу тільки яко пролог, яко тло 
для дальших подій героїв, то в драмі «Вільгельм 
Телль» вона займає таке велике місце, що постать 
героя дрібніє й никне проти неї. А ле  се виключна, 
надзвичайна юрба, вся з героїв, що вимовляють най
вищі почуття найвищим стилем. І все-таки вона не 
самостійна. Я к  народна фантазія не могла припусти
ти, аби швейцарський люд міг визволитись з-під ярма 
сам, і через те надала йому героя-рятівника, так 
і Ш іллер примусив свою героїчну юрбу бездіяльно 
чекати, поки їй подасть гасло до визволу припадком
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відзначений герой. Телль справді не ватаг, не органі
затор (він навіть не брав участі в установі спілки 
трьох кантонів), тільки влучний стрілець, а головне, 
відзначений перстом драматурговим обранець.

У  всякім разі се не марний припадок, що власне 
в такій драмі, де найвиразніше стала демократична 
ідея, юрба вперше була поставлена на першім плані 
та навіть ідеалізована; та не припадок і те, що роль 
тої юрби хоч і дуже значна, все ж невиразна, заплу
тана,—  звісно, се залежало не від прикмети талану 
драматурга, а від неясності самої ідеї для нього.

Рівняю чи до «Вільгельма Телля», ні «Розбійни
ки» та «Змова Ф ієско» самого Ш іллера, ні «Гетц 
фон-Берліхінген» та «Егмонт» Гете не дають нічого 
нового розвиткові соціальної драми, хоч, рівняючи до 
інших драм того часу, їх найскоріше можна зачислити 
до сієї категорії. Віктор Гю го був єдиним романтиком, 
що зробив у своїм «Кромвелі» поважну спробу ство
рити соціальну драму, але надмірне (при тім і свідо
ме) наслідування Ш експіра, не стільки в сильнішім, 
скільки в слабшім з усього того, що він появив, зро
било форму сії драми вимушеною й неживою, а над
мірний вплив ідей Карляйля надав їй тенденцію дуже 
некорисну власне для драми маси, бо ся тенденція 
знов-таки зводила масу на роль більш чи менш пасив
ного грунту для славутніх і єдино спасенних вчинків 
героїв. Інш і драми на соціальні теми Віктора Гю го 
і його школи хоч і вдатніші по формі, змістом і тенден
цією ще далі відступають від ідеалу соціальної драми, 
ніж «Кромвель».

Взагалі романтична драма досить часто зачіпала 
тему боротьби особи проти окола, тільки при тому 
освічувала розмаїто саму особу, тимчасом около, як
що воно складалося з юрби, виставляла якоюсь тем-
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ною, одноманітною, часом химерною стихією з незро
зумілими, безладними і несвідомими прибоями, від
боями і течіями, що здебільшого лишають по собі 
брудну піну на місці зруйнованих дикою силою гор
дих скель. Часом на поверхні сплескували де-не-де 
ясні хвилі неначе іншої води з якоїсь невідомої глиби
ни й знову зникали,—  се були силуети людей з наро
ду, але не з юрби. Терміни «народ» і «юрба» часом 
вживались як синоніми, часом як різні відтінки, часом 
навіть як противулеглість —  довільно і без виразного 
пояснення сих слів. Н іх то  не завдав собі праці дослі
дити джерел темних і ясних течій, законів прибоїв і 
одбоїв, бо література не так давно признала й саме 
існування їх і виявляла яко занадто безпосереднє 
враження.

Побутова драма й комедія (drame du milieu) теж 
не виробилася в соціальну драму, бо зображала біль
ше форми суспільного ж иття, ніж його зміст, обме
жуючись переважно на одній якійсь групі, й нарешті 
звелася на так звану народну п’єсу (pièce populaire). 
С я  народна п’єса процвітає тепер на всіх третьоряд
них сценах Західної Європи. Є сть то сумішка етногра
фії й маскараду, мелодрами й фарсу, здебільшого 
зовсім позбавлена артизму, вимірена тільки на де
шевий ефект. Т а  народна п’єса в найліпшому разі 
не має жадної тенденції, а до ідеї вона не здіймається 
ніколи.

Був, правда, такий драматург, що зробив досить 
вдатну пробу підвести з упадку «народну п’єсу»; се 
недавно померший австрійський письменник Анцен- 
грубер. В  основу кожного його твору завжди заложе
на якась поважна ідея, часом бойова тенденція, якась 
«злоба дня». Його діячі —  се не ляльки, що танцю 
ють, співають і викривляються, а тонко похоплені си-
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дуети народних типів; правда, тільки силуети, а не 
повні рельєфні постаті. Він пильно уникав шаржу та 
двозначного жарту, хоч був далеко не вільний від ме
лодрами і, все-таки, водевіля. Т ак , в одній його п’єсі: 
«Das vierte Gebot» (колись дуже знаменитій, та й те
пер ще не принятій на сцені), де виставлений антаго
нізм середньої буржуазії з ремісниками, мелодраму 
видко навіть в зверхніх способах —  в патетичні хви
лини, наприклад, в тюрмі перед стратою героя, грає 
музика. С я  мелодраматичність заважає навіть роз
виткові головного мотиву п’єси —  класового антаго
нізму, справляючи драму на боротьбу закоханої пари 
(ремісниці й молодого бурж уа) з деспотизмом роди
чів. Тим  способом драма зводиться нарешті до такої 
тези: родичів слід слухати не в усьому й не до краю. 
Д ля сеї тези й вся драма названа «Четверта запо
відь». В  другій, не менш популярній п’єсі А нценгру- 
бера «Gewissenswurm» * ми бачимо чисто водевільну 
довільність в ситуаціях і надужиття тірольських пі
сень. Т у т  найчорніші характери раптом, немов чара
ми, перероджуються в найясніші під впливом веселої 
селяночки Л ізи  Герляхівни (Herlacherlies), що най
більше принаджує до себе тірольськими піснями. Тим  
часом мотив п’єси знов-таки поважний —  відносини 
заможних селян до убогих і до наймитів, себто анта
гонізм між суспільними верствами, що становить під
валину новітньої соціальної драми. Анценгрубер був 
цілком народний письменник, не тільки тим, що знав 
ж иття народної маси, але й тим, що знав народний 
смак і вмів йому догоджати. Т іл ьки  часом, на жаль, 
се вадило артизмові і правді.

«Докори сумлі (нім.).
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Д ругий письменник, що теж стоїть вище від за
галу постачників «п’єс для народу», австрійський 
драматург Бар (B a h r), ще менший артист, ніж А н - 
ценгрубер.

Бар, властиво, публіцист, тільки він надає своїм 
передовицям драматичну форму. Його п’єси часом 
мають собі гучну, але завжди хвилеву славу й не три
маються довго на сцені з тої самої причини, з якої й 
передовиці хутко зникають зо стола навіть прихиль
них читачів *...

З  ДОПОВІДІ
«Н ОВІТН Я СУСПІЛЬНА ДРАМ А»

...До такого типу п’єс-передовиць значно підхо
дить і драма О ктава Мірбо «Погані пастирі», про яку 
мова далі, бо її не можна зарахувати цілком до «на
родних п’єс».

З а  підготовчу стадію до чисто суспільної дра
ми можна вважати так звану викривальну комедію 
й драму, яка бере свій початок у стародавній сати
рі. Викривальна п’єса панувала, під впливом Дюма, 
у середині X I X  сторіччя на всіх сценах Європи, і 
панування її ще далеко не минулося, хоч вона вже 
відійшла значно у тінь перед справжньою суспіль
ною драмою, що в деякому розумінні, є синтезом 
матеріалів, що їх дала аналітична викривальна п’єса. 
Викривальна п’єса тим одрізняється від суспільної, 
у новому розумінні слова, що має на увазі вузько 
практичну (хоча й нездійсненну) мету: виправлення

*  На цьому рукопис уривається10.
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нравів даного середовища (класу, групи, установи) в 
рамках існуючого ладу, за допомогою тільки моралі
зуючої проповіді або легкої зміни деталей суспільної 
машини,—  вона звинувачує особи і охороняє чи при
наймні, щадить установи. Тимчасом як нова суспіль
на драма має на увазі якраз критику самих установ, 
вона прагне зрозуміти і з ’ясувати причини суспільних 
антагонізмів у всій широчині і глибині.

Перехідною стадією від старої викривальної дра
ми до новітньої суспільної видається нам скандінав
ська драма в особі Ібсена, Бйорнстьєрна та їхніх пос
лідовників. У с і драми Ібсена пройняті викриттям, 
кожна з них написана на якусь морально-філософську 
тезу, і тільки величезний мистецький талант «північ
ного велетня» не допустив його перетворити свої дра
ми просто на діалогічні проповіді. Ібсен не стільки 
викладає, досліджує причини чи вирішує дилеми, 
скільки викриває, і драми його часто нагадують суд, 
в якому процедура провадиться тільки для форми, бо 
вирок усім заздалегідь відомий. Незважаю чи на но
ваторство у зовнішніх прийомах та ідеях, Ібсенові 
драми все ж таки належать до старого типу: особиста 
драма переважає над суспільною, і герої надто до
мінують над юрбою, яка править їм ніби за п’єде
стал (навіть у таких драмах, як «Бранд» і «Ворог 
народу»).

Бйорнстьєрн вже значно ближче за Ібсена піді
йшов до новітньої суспільної драми. Якщ о його «П ід
пори громадянства» можна ще зарахувати до катего
рії викривальних п’єс, то друга частина його «Понад 
сили» цілком належить до розряду новітніх суспіль
них драм, але тому що сю драму написано не так дав
но, значно пізніше за «Ткачів» Гауптмана, ми розгля
датимемо ЇЇ в ряді нових творів сього роду, вважаючи
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Бйорнстьєрна, як автора драми «Понад сили», не ос
новоположником, а продовжувачем напрямку, що 
його вперше вказав Гауптман.

Тимчасом як роман і повість 70-х та 80-х років 
ішли поруч з науковою психологією й соціологією, 
заявляючи претензії на суто наукову точність у да
них і логічність у висновках, драма залишалася при 
старих рутинних прийомах умовності та всепідкоря- 
ючої собі інтриги, продовжуючи бути, за висловом 
Сент-Бева, «перебільшенням до речі» (une exagération 
â propos).

Коли вироблена в науці теорія еволюції проник
ла у красне письменство, роман і повість, де тоді па
нували натуралісти, перетворилися немовби на ряд 
документів, що ілю струю ть теорію боротьби за існу
вання в її біологічному й особливо соціологічному 
розумінні.

Манера, вироблена сією «експериментальною» 
белетристикою, була зовсім не придатна для драми, 
бо вимагала неодмінно великого накопичення мате
ріалу і копіткого опрацювання деталей, надто таких, 
що їх зовсім не можна передати на сцені. Тим -то біль
шість драматургів залишилася осторонь нової течії 
при старих традиціях романтичної техніки.

Драматична ж література натуралістів майже 
геть уся була не оригінальна, а складалася з переро
бок романів, що не мали особливого успіху,—  коли не 
рахувати «успіху скандалу» деяких з них,—  і тепер 
вже майже забуті. Т а к і речі, як «Жерміналь», «П аст
ка» та ін., що справляли велике враження в романі, 
на сцені його не справляли.

З  усіх «людських документів» натуральної шко
ли також, як виявилось, неможливо було створити 
драму, як неможливо шляхом вирізування та на
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клеювання скласти з фотографічних знімків картину. 
Справжній драматург може користуватися сими доку
ментами лише так, як справжній митець фотогра
фіями,—  він може звірятися з ними, щоб допомогти 
своїй пам’яті, але не підкорятися їм.

Першим таким незалежним митцем у суспільній 
драмі був Гауптман. Вільний від буржуазних тенден
цій, які все ж таки лежали в основі всіх викриттів 
натуралістичних, Гауптман вийшов на шлях суспіль
ної драми з новими ідеями, прагненнями і прийо
мами.

В  його «Ткачах» ми бачимо ретельне опрацюван
ня деталей,—  взятих, проте, не з колекції натуралі
стів, а із власних, особистих і родинних спогадів ав
тора,—  техніка сього опрацювання не поступається 
техніці натуралістів, але його людські постаті не зли
ваються з сими деталями і не утворюють одноманітної 
маси: кожна з них цілком індивідуальна, і, незважаю
чи на їх чисельність, їх неможливо сплутати між со
бою. Тимчасом як у «Жерміналі», романі, цілком схо
жим темою з «Ткачами», усі жінки під кінець пере
творюються на фурій, а всі чоловіки діють як отара, 
Гауптманові ткачі і ткалі зберігають до кінця особли
вості своїх характерів і жодного разу не дивують нас 
якимось несподіваним вчинком. Уж е в самій першій 
сцені розрахунку ткачів натовп, що спочатку видає
ться одноманітним, висуває з себе яскраву й оригі
нальну особистість «рудого Беккера», якому тільки 
брак культурного розвитку заважає стати організа
тором, і особистість ся не є світлою хвилею, яка пли
не невідомо звідки: зрозуміло, чому ся людина так 
бравує свого патрона, тимчасом як усі товариші зму
шені покірливо схиляти свої голови,—  «рудий Бек- 
кер» самітний, не зв ’язаний родиною, вправний ткач,
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певний того, що ним, як майстром, дорожитиме кож
ний господар; крім того, він сильний і міцний, виріс 
у горах, у кращих умовах, ніж його товариші, які ж и
вуть у брудних селах долини, він може бути більш 
упевненим, ніж вони всі, у своїй витривалості в разі 
безробіття чи страйку. І справді, він найстійкіше три
мається до кінця страйку разом з Єгером, який вже 
цілком незалежний від навколишніх умов, бо він ув і
йшов у смак міського ж иття, не думає знову ставати 
до нешляхетного ремесла ткача і бере участь у страй
ку почасті заради бравади, «з любові до мистецтва», 
почасті з почуття справедливості і жалощів до того 
середовища, з якого сам нещодавно вийшов. О р ган і
затором Єгер, хоча він трохи культурніший за Бекке
ра, теж не може бути, саме тому, що він сторонній 
для своїх недавніх співбратів, практично солідарним 
він уже не може бути цілком, а для ідеолога він над
то невчений. Він, як і Беккер, може бути тільки при
звідцею, а не організатором.

С і двоє призвідців, Беккер та Єгер, посідають у 
драмі належне їм місце,—  вони впадають в очі, проте 
вони не герої. Герої там усі ті, в особі яких натовп пе
реживає всі перипетії страждання й боротьби. В  особі 
дітей, молоденьких дівчат і старезних жінок натовп 
зазнає різних відтінків пасивного страждання; в особі 
молодих матерів він переживає пориви розпачу, гото
вого на самогубство або на злочин; в особі дорослих 
чоловіків і не зовсім старих батьків родини він діє й 
гине в нерівному бою, ведучи на загибель і тих, хто 
не хоче боротися ні з ним, ні проти нього. Жоден з 
його членів не герой ні характером, ні становищем, 
але весь він разом героїчний, бо його страждання пе
ревищують середню міру людського страждання і 
доля його надто трагічна для звичайного ж иття.
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У  драмі «Ткачі» відчувається віяння новороман- 
тизму з його прагненням до визволення особи. С т а 
рий романтизм прагнув визволити особу,—  але тіль
ки виняткову, героїчну,—  з натовпу; натуралізм вва
жав її безнадійно підкореною натовпу, який керується 
законом необхідності і тими, хто найліпше вміє здо
бувати собі користь із сього закону, тобто знову ж 
натовпом у вигляді класу буржуазії; новоромантизм 
прагне визволити особу у самому натовпі, розширити 
її права, дати їй можливість знаходити подібних до 
себе, або, якщо вона виняткова й притому активна, 
дати їй нагоду підносити до свого рівня інших, а не 
знижуватися до їхнього рівня, не бути в альтернативі 
вічної моральної самотності чи моральної казарми. 
У  драмі «Ткачі» се віяння виявляється в тому, що 
особа у натовпі визволяється абстрактно, тобто виз
наються її права в літературі; особа, яка б вона не 
була і яку б скромну роль не відігравала, не стоїть 
вже у новітній суспільній драмі на ступені аксесуара, 
бутафорської речі або декоративного ефекту; хоч би 
як була вона зв ’язана навколишніми умовами і за
лежна від інших осіб, вона все ж має свій особистий 
характер і цікава сама собою; їй не треба ні костурів, 
ні магнієвого світла, щоб бути помітною; таким чи
ном знищується натовп як стихія, і на його місце стає 
суспільство, тобто спілка самостійних осіб. З  сієї миті 
починається суспільна драма в повному розумінні 
сього слова.

Драма «Ткачі» була не тільки ерою, але й у знач
ній мірі прямим зразком для більшості новітніх сус
пільних драм. Накреслених у ній самій тем вистачило 
на кілька окремих творів різних авторів.

Т а к , у драмі О ктава Мірбо «Погані пастирі» 
взято зовсім ту ж саму, що і в «Ткачах»: боротьбу
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робітників з підприємцями, тільки в дещо змінених 
умовах. Д ія  відбувається на фабриці, дуже організо
ваній і централізованій. Зам ість призвідців Беккера 
та Єгера у робітників є організатор, агітатор за спе
ціальністю, Ж ан Руль, та натхненниця Мадлена, ко
хана Руля і його відлуння, яка повторює його ж ре
чення, тільки лагіднішим тоном. Крім  сих двох осіб, 
робітники Мірбо не становлять істотно нових типів 
у порівнянні з ткачами Гауптманової драми, не каж у
чи вже про те, що змальовані вони незрівнянно бліді
ше, та й всю драму не можна навіть порівнювати 
з «Ткачами». Де у Гауптмана трагізм, там у Мірбо 
мелодрама або публіцистика.

Єдиний цілком художній в усій п’єсі епізод —  
сцена малювання молоденькою донею господаря етю- 
да «продавщиці апельсинів» в італійському мальовни
чому вбранні з голодної, змученої старої робітниці; за
мість «сумного» обличчя, якого від неї вимагають, ро
бить лихе і втуплює нерухомий, сповнений ненависті 
погляд у дурненьку дилетантку-художницю.

Н а  жаль, і цей художній момент зіпсовано резо
нерським втручанням брата художниці, молодшого 
ідеолога, який марно прагне примирити класи, що бо
рються.

Роль сього молодого ідеолога загалом непринад
на, як і роль його прототипа у «Ткачах», домашнього 
вчителя в родині фабриканта,—  щоправда, вчитель 
ледь насмілюється вимовити два-три слова на захист 
ткачів, а ідеолог Мірбо, Роберт Гарган, веде довгі 
і марні діалоги зі своїм батьком, власником фабрики, 
але обох їх кінець-кінцем виганяють з дому, потім Р о 
берт Гарган гине на барикаді під час придушення 
страйку, намагаючись під градом куль примирити 
приборкуваних з приборкувачем, гине без найменшої

193



користі для тіє ї чи іншої зі сторін, які борються. їхн я  
участь нагадує участь тих героїв Ш пільгагена, які 
брали на себе місію примирити ворогуючі класи і бути 
зв ’язуючою ланкою поміж ними.

Гауптман не показав нам, що робив домашній 
вчитель після свого вигнання з хазяйського дому, і 
загалом ся особистість у нього ледве накреслена; М ір- 
бо посилає свого ідеолога до робітників, які влаш ту
вали страйк проти його батька, але молодий ідеолог 
потрапляє до них у момент дуже важкий для сумир
ної діяльності миротворця, саме під час гарячої пере
стрілки на барикадах. Н і  робітники, ні військо, що їх 
приборкує, не чують гукання Роберта Таргана: « З у 
пиніться! Зупиніться!», і він гине непомітно, безслав
но і даремно від чиєїсь випадкової кулі. Смерть його 
викликає розкаяння батька, але не примиряє, бо ро
бітники не схильні забути ворожнечу.

Капіталісти Мірбо, яких він намагався показати 
як натовп буржуа проти натовпу робітників, не на
товп і не суспільство, се —  вирізки з газетних статей 
на економічні теми, вони говорять про себе те, що 
могли б сказати про них їхні вороги і чого не стала б 
говорити про себе жодна навіть найбезтактніша лю
дина; вони всі схожі один на одного як характерами, 
так і переконаннями, і репліки їхні легко сплутати під 
час читання. Якщ о розмови капіталістів нагадують 
вирізки з газет, то, з другого боку, промови Жана 
Руля —  справжні цитати з агітаційних брошур чи з 
мінімальної програми.

Заголовок драми, «Погані пастирі», здивував ба
гатьох глядачів і критиків, які запитували себе,—  
хто ж, власне, погані пастирі? чи ідеолог Роберт, який 
не вміє навіть підійти до «пастви»? чи організатор 
Ж ан Руль, який не має нічого у перспективі, крім
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наймінімальнішої програми поліпшення робітничого 
побуту, грає роль якогось приходня й сяк-так підтри
мує свій вплив на натовп завдяки заразливому, але, 
по суті, зовсім непереконливому екстазові Мадлени? 
чи капіталісти, які вважають себе покликаними «па
сти стадо сіє?» чи, нарешті, депутати демократичного 
напрямку в парламенті, які на сцені не з ’являються, 
але яких Ж ан Руль прямо називає поганими пастиря
ми, рішуче заперечуючи їхню діяльність, як, проте, 
і взагалі всяку політику?— Можливо, що всі сі люди, 
на думку М ірбо,—  погані пастирі, в усякому випадку 
навряд чи він мав на увазі тільки парламентських 
діячів, про яких лише між іншим згадує Ж ан Руль, 
сам весь час діючи, тобто говорячи «як депутат», за 
ущипливим, але справедливим зауваженням одного з 
невдоволених ним робітників.

Значно виразніше проведено антиполітичну тен
денцію в комедії Доннея і Декава «La  clairière» 
(«П росіка»), де виведено групу робітників та інтелі
гентів, які заснували ремісничо-землеробську колонію 
на суто колективних засадах. К аж уть, сю комедію спи
сано зі справжнього факту й деякі з живих прототипів 
п’єси були навіть на її першій виставі.

У  «Clairière» ми бачимо зображення спроби здійс
нити утопію в ж итті. Лю ди засновують «колонію» не 
десь на безлюдному острові, а навмисне в країні, весь 
лад якої безмірно далекий від ідеалу, накресленого 
колоністами, а саме у Ф ранції. Організатор колонії, 
фанатично переконаний «новокомуніст», у першому ж 
своєму виході широко викладає теорію й практику, 
на яких грунтується ж иття колонізаторів. Він насам
перед заперечує політику й всілякі програми поліп
шення побуту робітників і землеробів, які вимагають 
збільшення плати, зменшення податків тощо, вва
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жаючи, що все се деморалізуюча благодійність, яка 
освячує в принципі т і несправедливі установи, які 
вона прагне поліпшити.

Колоністи раз у раз допускаються суперечностей 
зі своєю теорією: проголошують довжелезні промови, 
протестуючи проти всякої пропаганди словом, вер
бують собі членів за допомогою закликів у пресі, в 
силу якої не вірять; купую ть для колонії землю на 
кошти, які заповів їм один благодійник, хоча не ви
знають ні благодійності, ні купівлі, ані продажу, і 
прагнучи до скасування податкової системи, прода
ють значну частину своїх продуктів для сплати подат
ків або працюють на стороні за гроші з тією ж метою, 
незважаючи на свою огиду до грошей. Заперечуючи 
всяку владу і старшинування, вони фактично перебу
вають під владою організатора, який обрав перших 
членів, а потім залишився серед них чимось на зразок 
судії в Ізраїлі.

Колонія, нарешті, розбивається, почасти через 
такі істотні суперечності власним принципам, поча
сти внаслідок протидії навколишнього середовища, 
почасти через незгоди і чвари серед членів, з яких да
леко не всі виявилися на висоті свого покликання.

До колонії навмисне набирали людей різних про
фесій, щоб всебічно провести принцип обміну праці 
без грошей, але се й було головною причиною розбра
ту, бо менш інтелігентні заздрили більш інтелігент
ним (лікареві з дружиною та вчительці), а інтеліген
ти, своєю чергою, не вміли зійтися з іншими. Кожен 
приніс до колонії запас забобонів та звичок тіє ї су
спільної групи, з якої він вийшов, і старі антагонізми 
повторилися в новій обстановці.

У  сій п’єсі надто помітно, що її писали два авто
ри, яких думки не злилися в одне струнке ціле. Один
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з авторів, як видно, на боці фанатичного організатора 
колонії, другий —  на боці скептика, колишнього анар
хіста й дезертира з принципу, який каже: «нема чого 
забивати цвях у гнилу дошку: треба насамперед дош
ку перемінити», і порівнює взаємини колонії з су
спільством зі ставленням розлученого чоловіка до 
жінки, яку він продовжує утримувати своїм коштом, 
не користуючись подружніми правами. Щ оправда, 
скептик наприкінці розкаюється у своїх промовах, на
віть звинувачує себе в тому, що він зі своїм скепти
цизмом був головною причиною охолодження коло
ністів до спільної справи, але скептикове каяття не 
відновлює моральної рівноваги у п’єсі, бо фанатик 
втрачає наостанку свою впевненість і починає гостро 
критикувати свої помилки й органічні вади колонії, 
яких доти він уперто не хотів усвідомлювати.

Таким чином ідея п’єси від початку до кінця 
хилитається і справляє враження сильної хитавиці, 
коли лінія обрію й точка зору ніяк не можуть узго
дитись.

У  комедії «Clairière» видно іноземні впливи, як 
у змісті так і у формі, в якій виявляється майже ц іл
ковита зневага до французької традиції «міцної» дра
матичної інтриги. Діалоги по-ібсенівському довгі, аб
страктні і програмні, дія по-гауптманівському проста 
й позбавлена театральних ефектів. Самі автори під
креслюють російський вплив на ідеї своїх колоністів. 
Т а к , у колонії, в залі загальних зборів написано крей
дою на чорній дошці вислів Толстого: «Багатство —  
головна причина злиднів», і головні члени колонії раз 
у раз цитую ть Толстого, не зазначаючи лише джере
ла, хоча не можуть вповні засвоїти головних толстов- 
ських принципів: опрощення й непротивлення. Вони 
всі бажають зберегти для колонії можливі при наяв
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них у ній силах блага цивілізації (для лікаря навіть 
будують лабораторію), не думають відмовлятися від 
своїх професій на користь землеробства, хоча воно 
перебуває в них на дещо привілейованому становищі 
як найбільш «натуральна» форма праці; а принцип 
непротивлення брутально порушують саме найінтелі- 
гентніші члени —  лікар та організатор: один лупцює 
хлопчину, який співає глузливих пісень під його вік
нами, другий «трусить» і силоміць ставить навколіш
ки свою дружину за донос на товариша.

Російську ідею «ходіння в народ» відверто і рі
шуче визнають лікар та його дружина у розмові з л і
каревим батьком, який не співчуває переселенню сина 
в колонію. Л ікар  висловлює думку, що роль добро
зичливого глядача, до якої звикла інтелігенція у від
ношенні до народу, надто зручна й ганебна: на се 
батько відказує, що так міркувала 25 років тому в 
Росії молодь, яка ходила в народ і марно розтратила 
свою силу. У  відповідь на се лікарева дружина гово
рить, що вона ладна супроводити свого чоловіка в 
колонію, як російські дівчата йшли за своїми братами 
на село й на фабрику. Потім молоде подружжя звіль
няє свою служницю (у  колонії слуг немає), забирає 
із собою свої меблі та фортепіано і рушає «у народ».

Такого  вигляду набула у французькій обстановці 
російська ідея ремісничо-землеробської колонії інтелі
гентів, яка років 10— 15 тому була досить популярною 
в російській літературі й ж итті.

Читаю чи «Clairière», мимоволі пригадується одне 
з давніх оповідань Кароніна «Борська колонія», напи
сане на подібну тему, хоча в розвиткові теми фран
цузька версія значно відрізняється від російської. 
Заснували «Борську колонію не робітники, а інтелі
генти, які прагнуть насамперед до опрощення й ви
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знають лише за землеробською працею оновлюючі і 
рятівні якості; вони менше думають про вплив на нав
колишнє середовище, ніж про задоволення своєї мо
ральної потреби, і хотіли б змити з себе найменший 
слід своїх попередніх професій (а втім, у декого з них 
раніше зовсім не було ніякої певної професії; спільне 
у них з ініціаторами Clairière і інтелігентами, які при
стали до неї,—  що всі вони однаково стомлені, зневі
рені у всякій «політиці», вибиті з колії люди, які ш у
кають у колонії насамперед захисток від пригноблю
ючої брехні та зла звичайних суспільних відносин; 
але французькі колоністи зберігають ще фонд непо
чатої енергії, вони новатори, утопісти, у них навіть 
скептицизм набирає неспокійної форми, яка прагне 
досконалості, тимчасом як російські —  по суті, кон
серватори, що бажають повернутися назад до госпо
дарського устрою й морального укладу російського 
селянства; скептицизм цілком знесилює їх, бо заво
дить у безвихідь.

Оточення руйнуюче впливає на колонію Clairière, 
а борські колоністи самі кінець-кінцем завдають непо
правної шкоди селянському оточенню, яке доброзич
ливо ставиться до них. Проти звироднілих інтелігентів 
Борської колонії її члени з селян є ідеальними ти 
пами, що дуже характерно для російської народниць
кої літератури, тимчасом як у Clairière саме селянин 
є найнесимпатичнішим (навіть у ремарці автора про 
нього сказано: «виголене й хитре селянське облич
чя»), що дуже типово для французької демократич
ної літератури. Нареш ті, історія Clairière все ж таки 
справляє враження хоч невдалої, проте серйозної 
спроби побудувати ж иття на нових засадах (при
наймні там був хоч нетривалий, але значний матері
альний усп іх); а Борська колонія нагадує якийсь ек
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сперимент з непридатними засобами і навіть матері
ально є пародією на людське господарство; в ній усе, 
і речі і характери людей, мають на собі познаку зане
хаяння, безнадійної нудьги.

Нареш ті, в Clairière уже відчувається наявність 
новоромантичної визвольної ідеї: її члени, так само як 
і автори, найбільше бояться, як би колонія не скида
лася на фаланстер або казарму, і надають кожному 
волю влаштовувати своє особисте ж иття на власний 
розсуд (тобто так чинять члени, які стоять на висоті 
покликання). Тимчасом як у «Борській колонії», та 
й у всій сучасній їй російській літературі на подібні 
теми, панує затхла атмосфера насильного морального 
нівелювання, постійних обшуків чужої душі і нестерп
ного педантизму так званих «учителів ж иття».

«Просіка» викликає більший мистецький інтерес, 
ніж «Погані пастирі», хоча фабула її побудована слаб
ше, є безліч довгот, і дія настільки позбавлена цен
тру, що в ній одразу досить важко орієнтуватися, але 
зате в ній більше живих типів і живих сцен, у ній 
більше видно оригінальну думку, се не драматизова
ний памфлет в усякому разі.

Найживішими вийшли в ній другорядні типи, 
двоє молодих життєрадісних робітників, дружини 
колоністів (кумасі-плетухи) та «благодійник міста» 
Вердьє, антагоніст колонії, вискочка-ділок, який лю
бить повторювати, що він вийшов з «народу», і пи
шається сим, який видає республікансько-демократич
ну газету, який лічить час за республіканським кален
дарем, разом з тим дуже не чистий на руку в політиці 
і приватному ж итті, справжній тип політика-інтрига- 
на, що ними така багата політична практика Ф ранції. 
Се французький варіант типу, справжня батьківщ и
на якого Америка і який відомий в Європі під амери-
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канською кличкою self-made’man (саморобна людина, 
яка сама себе вивела в люди).

І літературно сей тип найкраще опрацьований 
саме в Америці. Там  вийшов недавно роман рано по
мерлого письменника Весткотта, названий ім’ям го
ловного героя, такої «самодіяльної людини», «David 
Harum»; роман сей, тепер перероблений у драму, що
до фабули і керівної ідеї —  досить незграбний, проте 
він дуже цікавий завдяки центральній постаті, яку 
зображено з майже діккенсівським гумором і добро
душністю. А вто р  ставиться до свого героя з неприхо
ваною симпатією, і тим оригінальніше складається 
враження від сього жилавого, чіпкого й міцного на
щадка напівзлиденних фермерів, який набув собі міль
йонний маєток усіма правдами і неправдами. David 
Harum, як і Вердьє в «Clairière», не тільки не соро
миться свого плебейського походження, але навіть 
хизується ним, перебільшуючи свою простонародну 
мову та неджентльменські манери, які становлять яс
кравий контраст з його бездоганним костюмом і ц іл
ком комфортабельною обстановкою. Ц ікава та спорт
сменсько-ділова наполегливість, з якою він «тренує» 
собі секретаря й помічника в особі зубожілого нащад
ка шотландських лордів Джона Ленокса, тримаючи 
його навмисне надголодь в огидно брудному заїзді, 
і лише переконавшись, що «малий трохи обтерся» 
вже, наближає його до своєї особи та переселяє до 
себе в дім.

Своїм самодурством David Harum нагадує само
дурів комедій Островського, тільки американський 
самодур завжди має на увазі якусь певну мету. Без 
потреби він нікому не шкодить, хіба що іноді трішки, 
для спорту, щоб повправлятися, зшахраює іншим ра
зом, він навіть не позбавлений поривів великодушно
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сті, так, приміром, він викупає від усіх кредиторів 
удову чоловіка, який колись у дитинстві повів затур
каного фермерського хлопчака Деві Н агиш ’а в цирк і 
подарував йому 10 центів, давши йому таким чином 
першу насолоду й перші гроші. «Старий Лев», як фа
мільярно звуть його всі навколо, самовпевнений, са- 
монадіяний і самовдоволений, він self-made man у пов
ному розумінні слова.

Роман «David Harum» мав колосальний успіх в 
Америці, де ім’я його героя стало прозивним для лю
дей його типу.

Таким же величезним успіхом користується дра
матична переробка його на американських та англій
ських сценах.

Т и п  «саморобної людини», так любовно змальо
ваний американським романістом, звичайно не кори
стується симпатіями європейських письменників. 
Крім  «Набоба» Доде, здається, не можна вказати жод
ний видатний твір, де б цей тип був ідеалізований. 
Я к  «саморобні» барони, так і саморобні «громадяни- 
республіканці» не зуміли привернути до себе симпатії 
кращої частини європейських письменників. Прототи
пом «саморобної людини» новітньої суспільної драми 
є конторник Пфейфер з Гауптманових «Ткачів» 
цей проноза, безсоромний пройдисвіт, права рука 
експлуататора Дрейсігера, безжальний пригноблю
вач нужденних ткачів, з яких він сам так недавно 
вийшов.

Цей тип людини, яка визнає sauve qui peut * і 
ладна кинути сотні людей у вогонь, аби самій вирва
тись крізь вузькі двері з пожежі, тип, по суті, дуже

*  Рятуйся, хто може (франц.).
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зрозумілий, зважаючи на умови ж иття, які його ви
ховали.

Проте тип «саморобної людини» останнім часом 
знайшов собі ідеалізатора в італійській літературі, в 
особі молодого письменника Енріко Коррадіні, пер
ший роман якого «Santa-maura» відразу привернув до 
нього увагу літературного світу. В  романі сьому зоб
ражено було долю мрійника, який усе ж иття займав
ся філантропією та насадженням новаторських сус
пільних принципів серед своїх співгромадян і під к і
нець ж иття побачив, що він весь час «кидав перла 
перед свинями», які потоптали його дар і, повернув
шись назад, не від того були, щоб розтерзати благо
дійника, змушеного тікати світ за очі з охопленого 
пожежею і народним бунтом свого рідного міста San
ta-maura.

Тепер Енріко Коррадіні написав драму, ніби в 
pendant до роману «Santa-maura», в якій звитяжним 
героєм є людина цілком протилежного типу, ніж 
мрійник-філантроп зі Сантамаври. Джакомо Ветторі, 
ім’ям якого названо п'єсу,— італійський «self-made 
man» ломбардського типу. Се фабрикант, що вийшов 
«з народу», створив власною енергією зразкову фаб
рику, яку він пильнує над усе і збирається передати 
з часом своєму синові, коли сам утомиться від справ. 
А л е  син забажав сам собі прокласти шлях у ж итті, 
зазнав фіаско в усіх своїх планах самостійності, а ко
ли повернувся як блудний син до батька, батько зам
кнув свої двері перед ним.

Повернення сина збіглося з початком страйку 
на батьковій фабриці (хоч яка зразкова вона була, 
але й в ній не завжди панували мир та спокій), і ось 
робітники, так само як і в драмі Мірбо, стаю ть на 
боці сина проти батька. Т а  старий не піддається, бере
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всю фабрику в шпори, перемагає страйк, доводить 
сина до послуху і вже тоді, переконавшись у його 
цілковитій покірливості, передає йому керування фаб
рикою, а сам іде на відпочинок. Джакомо Ветторі чи
нить так, як учинив би напевне D avid  Harum на його 
місці, у них обох вдача сильна, смілива і сумління не 
дуже чутливе, вони не плачуть у критичні хвилини, 
як старий Гарган у «Поганих пастирях», не тремтять 
і не полотніють, як Дрейсігер у «Ткачах», не стуш о
вую ться полохливо, як Вердьє у «Просіці», вони---
серйозна сила, до якої мусить серйозно ставитись чи
тач і глядач будь-якого напрямку. Навпаки, молодий 
Ветторі, подібно до всіх інтелігентів-«примирителів» 
новітніх драм, справляє якесь жалюгідне враження 
своєю пасивністю й розгубленим борсанням поміж 
двох ворогуючих сторін,—  можливо, сей тип ще не 
виробився у ж итті, може, йому тільки в літературі не 
знайшлося ще достатнього виразника, проте він не 
справляє навіть враження утопіста-мрійника, безплід
ного, але по-своєму сильного типу, а просто здається 
якоюсь моральною амфібією, розпливчастою й кво
лою. Найімовірніше сьому типові судилося назавжди 
лишитися таким у літературі, бо таким він є в ж итті, 
тобто жалюгідним ідеалізатором, який сидить між 
двох стільців, який фатально приречений бути не
вдачливим.

До типу «саморобних» примикає в літературі 
один тип, теж накреслений Гауптманом у «Ткачах»,—  
тип жінки «з народу», яка випадково, через шлюб, по
трапляє до класу привілейованих. Здебільшого вона 
швидко набуває навичок і проймається інстинктами 
свого нового середовища завдяки властивій жінкам 
еластичності. Т ака  дружина фабриканта Дрейсігера 
у «Ткачах», в якій колишню ткалю можна пізна
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ти тільки з сілезької говірки, та й то вже значно 
«облагородженої», і з легкої вульгарності одягу й 
манер.

А ле є і інший тип, який відповідає вже скоріше 
«примирителям». Т ака  героїня нової драми під наз
вою «Schlagende Wetter» * молодої німецької поетеси 
Делле-Граціє. С я  героїня, дочка й онука вуглекопів, 
батько якої загинув у шахті через злочинну байду
ж ість старого власника копалень, «саморобної люди
ни» Лібмана; за сина й спадкоємця сього Лібмана 
виходить з любові заміж молода робітниця. Спочат
ку чоловік ліберальничає, який дає їй надію на мож
ливість примирення її нового становища господині з 
її природженою любов’ю до своїх колишніх співбратів 
і до родичів, які залишились у попередньому станови
щі. А л е  вже при першій сутичці поміж її чоловіком і 
робітниками всі її надії гинуть. Робітники, за допомо
гою страйку, хочуть добитися оздоровлення шахт, а 
господар опанований природженою жадобою бари
шів, прагне переконати не тільки робітників, але й 
себе, що їхні вимоги несправедливі, на доказ цього 
спускається в ш ахту сам разом з першою партією пе
реможених страйкарів і —  разом з ними —  гине від 
вибуху підземних газів. ( С і  підземні гази мають у 
драмі і певне символічне значення, тому їхньою наз
вою озаглавлено драму «Schlagende W etter»).

Героїня, що під кінець драми відступає на дру
гий план, опиняється в сумному становищі страждаю
чої глядачки, яка викликає тільки підозри і навіть 
ревнощі чоловіка своїми спробами заступництва за 
колишніх товаришів, тимчасом як вона неспроможна 
навіть допомогти своїй хворій сестрі й дідові, який,

*  «Рудниковий газ» (нім.).
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бувши керівником страйку, не може нічого прийняти 
з дому свого супротивника, боючись зв ’язати себе 
вдячністю чи накликати підозру в підкупності.

Делле-Граціє загалом песимістка, тому в її дра
мі багато щирої, гарячої симпатії до пригнічених, яка 
переходить у пристрасні жалощі, бо вона не бачить 
ніякого виходу всім сим стражданням, крім катастро
фи, після якої вже нічого не видно за задушливим ди
мом. «Schlagende Wetter» її перша драма, —  досі вона 
віддавалася виключно поезії,—  та, незважаючи на всі 
промахи і недоліки, властиві взагалі першим драма
тичним починанням, драма ся відразу звернула на 
себе увагу критики всіх таборів щирістю й похмурою 
відвагою молодого таланту.

Н астр ій  драми Делле-Г раціє нагадує швидше 
скандінавські, ніж німецькі зразки. Х о ч а  тут  не може 
бути мови про пряме запозичення, але в сій драмі 
німецької поетеси є щось споріднене з останнім дра
матичним твором Бйорнстьєрна «Понад наші сили». 
Той  самий похмурий настрій, ті самі реально-симво
лічні діалоги, те саме відчайдушне вирішення питан
ня всеруйнуючою катастрофою, тільки драма Бйорн
стьєрна глибша, різнобічніша й ще похмуріша за дра
му Делле-Г раціє.

Перша частина драми «Понад наші сили» нале
жить, власне, до типу особистої, психологічної дра
ми, се історія пастора, який творив чудеса силою 
своєї віри і загинув через надмірне моральне зусилля 
здійснити чудесне зцілення своєї невіруючої дружини 
в присутності скептично настроєних дочки та сина. 
Д р уга  частина драми чи, краще сказати, друга само
стійна драма з тією же назвою,—  се історія наступно
го покоління. Скептичні діти пристрасно віруючого 
пастора, розчарувавшись у християнсько-релігійній

206



діяльності батька, зберегли його ідеалізм і прагнення 
служити людству. Дочка поринула в чисту філантро
пію, побудувала шпиталь і віддалася медицині та бла
годійності. Син став видавцем демократичної газети 
крайнього напрямку й віддав усі свої сили служінню 
робітничим масам.

Драма починається страйком робітників, які спо
діваються відстояти свої права за допомогою широкої 
і міцної міжнародної організації. Ж урналіст віддав 
увесь свій величезний статок (якусь американську 
спадщ ину) на підмогу страйкарям і напружує всі 
сили для підтримки духу стійкості й віри в перемогу. 
Проте підприємці задумали всесвітній синдикат під
приємців проти робітників. Робітники розуміють, 
що проти такого синдикату, який орудує мільярдами 
капіталу, їм не встояти, і молодий журналіст бачить, 
що він марно напружував усі свої сили для мирної 
боротьби з неприборканим і безжальним ворогом. З а 
лишається або скласти зовсім зброю або боротися 
понад сили. Втративши спільників серед чесних ро
бітників, які зневірилися в перемозі, молодий ідеаліст 
наперекір своєму серцю об’єднується з найтемнішими 
особами з пролетаріату й готує катастрофу. Змовни
ки заміновують замок місцевого підприємця, де зіб
ралася рада капіталістів, яка організує синдикат 
проти робітників. Підготувавш и катастрофу, всі змов
ники рятую ться, лишається тільки журналіст, пере- 
дягнений за служника, та його невідступний товариш- 
божевільний, які й влаштовують вибух. Замок руши
ться і ховає під руїнами гордий синдикат разом з пал
ким ідеалістом. Т а к  закінчилася боротьба понад силу...

Ц я  невелика драма на три дії захоплює так бага
то типів, питань, загадок, трагедій, що коли б вдати
ся до її докладного аналізу, довелося б присвятити їй
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самій доповідь. З а  браком часу, доводиться приділити 
їй значно менше уваги, ніж вона заслуговує, і тільки 
вказати на те нове, що вона дає.

Нове насамперед у тому, що вона змальовує бо
ротьбу робітників з підприємцями у повній обстанов
ці, показує ставлення до цих двох класів інших су
спільних груп, а головним чином —  ставлення церкви.

Нове насамперед у тому, що драма зачіпає питан
ня про анархізм як релігію розпачу.

Майже в кожній із розібраних нами драм страйк 
є найгострішою формою боротьби класів, слідом за 
тим лишалося відкритим питання, що робитимуть 
страйкарі наступного дня після придушення страйку?

—  Вони боротимуться понад сили! —  відповідає 
Бйорнстьєрн своєю драмою, і в сьому його нове сло
во. Щ оправда, і інші драми показували нам неминучі 
криваві катастрофи і вибухи «убиваючих газів», але 
то були фінали суто оборонної боротьби страйкарів, 
фінали, цілком незалежні від їхньої волі. Бйорнстьєрн 
показує нам початок наступальної боротьби людей, 
які зневірились у мирних засобах.

Н ові у нього й типи підприємців, які борються 
масою проти маси, організацією проти організації, а 
не нарізно і без системи, як се ми бачили в інших 
драмах. Особливо новим є тип місцевого підприємця, 
свого роду ідеаліста, який мріє про всесвітню міжна
родну капіталістичну монархію, незалежну від усіх 
місцевих державних органів влади. Сей ідеаліст та
кож замишляє боротьбу понад силу, також втрачає 
прихильників серед більш чесних капіталістів і знахо
дить їх серед найпідліших, які у критичну хвилину 
не від того, щоб залишити його у вогні вибуху 
самого, коли б тільки їх не замкнули змовники 
у замку.
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Нове також у драмі —  ставлення церкви офіцій
ної і неофіційної до великої боротьби двох класів. 
Офіційна церква свідомо займає вичікувальне стано
вище, ладна стати на бік того, хто виявиться сильні
шим, а неофіційна, в особі сільських проповідників, 
розбивається на два табори —  примирителів та під
бурювачів, агітую чи священними текстами замість 
прокламацій.

Н ові і накреслені, проте, на жаль, не виведені на 
сцену силуети двох жінок: один силует серйозної ф і
лантропки (не пані-добродійниці), яка посіла у су
спільній війні нейтральне, але відповідальне й небез
печне становище подібно до сестри-жалібниці на 
перев’язному пункті; другий силует свідомої, вкрай 
фанатичної мучениці з робітничого середовища, яка 
уморила себе і дітей, щоб звільнити комітет страйка
рів від зайвих турбот і щоб смертю своєю подати то
варишам сигнал до діяльнішої боротьби.

Нова, нарешті, і сама форма драми «Понад сили», 
тобто, мабуть, вона не нова, бо її накреслив Ібсен, а 
довершив Метерлінк,—  се форма драми настрою, сим
волічно-реальна,—  нове застосування її саме до со
ціальної драми; застосування вдале, яке знайшло собі 
талановитих прихильників не лише в драмі, ба навіть 
в опері.

Середній тип робітниці, у своєму роді «незалеж
ної», яка не бажає ні примиряти ворогуючі класи, ні 
самій миритися з ними, знайшов собі вираз не в дра
мі, а, як се не дивно, в опері, чи, як її назвав сам ав
тор, «музичному романі».

Талановитий французький композитор і разом 
драматург Ш арпантьє зробив серйозну й вдалу спро
бу прищепити новітню суспільну драму на оперній 
сцені. Лібретто його опери «Louise» написане самим
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композитором, зовсім не схоже на звичайні оперні 
лібретто, які без музики не становлять ніякого інте
ресу, навпаки, воно має цілком самостійне літератур
не значення.

Опера Ш арпантьє «Louise», щодо змісту, має те 
саме значення для опери, як «Ткачі» для драми. 
В  обох сих творах зовсім несхожа фабула, але дуже 
споріднений дух.

Д ія  «Louise» відбувається у дуже незвичній для 
опери обстановці: в мансарді робітничої родини, в 
майстерні жіночих уборів; на базарі серед перекупок, 
жебраків та нічних гульвіс; у маленькому подвір’ї на 
Монмартрі серед артистичної богеми та вуличних 
зівак. Герої опери: поет з передмістя, а за ним уся 
маса подібної до нього артистичної богеми з анархіч
ним настроєм, яка зневажає філістерство, де б воно 
не було, виявлялось чи в буржуазному, а чи в робіт
ничому середовищі, і яка прикрашає поезією всі не
привабливі сторони свого ж иття; героїня опери —  
швачка Л уїза , а за нею всі її подруги, яких вічно спа
лює жадоба до насолод і блиску паризького ж иття, 
які рвуться на волю з-під ферули сім’ї, з лабет фаб
рики й майстерні. Л у їза  бореться поміж прив’яза
ністю до суворих у своїх правилах батька й матері і 
коханням до поета, що в її очах є визволителем, prince 
charmant, який виводить красуню із сонного царства 
на волю у сей блискучий знадливий Париж.

Париж має в опері Ш арпантьє містичне значен
ня, подібно як святий Грааль у лицарському циклі 
опер Вагнера. Веселий Париж богеми лишається пе
реможцем у боротьбі різних груп пролетаріату з бур
жуазією  і поміж собою, він затягує молоденьких 
робітниць у гризетки і викидає їх потім на вулицю ста
рими ганчірницями, він оточує ореолом голови арти
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стів передмістя, а потім залишає їх помирати як жеб
раків, подібно до Верлена, Рембо та багатьох інших. 
Ф інали сі знає кожен, проте хто не сподівається бу
ти винятком із правил? І, нарешті, ж иття мрії не 
укажчик.

У  легкій формі жарту, іронії, навіть дивертисмен
ту, автор «Луїзи» висловлює серйозні думки. О сь 
зразок однієї вуличної розмови: вуличний філософ 
каже:

«Ідеал робітників —  бути буржуа, прагнення бур
жуа —  бути вельможами, мрія вельмож —  бути арти
стами, мрія артистів —  бути богами».—  «Будьте на
самперед людьми»,—  заперечує старий робітник, Л у - 
їзин батько, але артисти, що зібралися, сміються 
з нього: «Нехай живе робітник! Слава чесному тр у
дівникові!», і вибухи сміху вкривають сей іронічний 
вигук. «Ви ніколи не будете для нас людьми»,—  ро
бить висновок робітник.

В  опері «Луїза» різко відзначено антагонізм бо
геми і робітничого пролетаріату, тим часом як досі 
звертали увагу лише на антагонізм богеми з буржуа
зією, а проте сей клас чи групу недурно названо «бо
гемою» (циганами), бо він посідає у великих містах 
саме те становище, яке посідають цигани на селі —  се 
справжні déclassés *, вибиті з колії, які не бажають, 
а часто і нездатні повернутися в неї.

Н овітня драма зачепила і сей тип справжнього 
цигана в селянському середовищі. Такий  герой драми 
Карла Гауптмана (Гергардового брата), яку названо 
«Ephroims Breite» (тобто Brigitte), ім’ям героїні-селян- 
ки, яка з любові вийшла заміж за цигана. При всьому 
взаємному коханні подружжя змушене розійтися, бо

*  Декласовані (франц.).
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жінка та її родина ледве миряться з циганськими на
хилами чоловіка, а йому гидкі хазяйновитість і філі- 
стерство дружини та її зневажлива поблажливість, 
до того ж він не зносить ж иття без волі, не терпить 
лабет звичаю й сільської пристойності.

(Мінськ, 14.1 1901— Киів, З.Х  1901)

Х то с ь  хоче ще на одну жидівську тему написати 
маленьку драматичну поему, але то вже згодом, може 
в Чернівцях. Х то с ь  собі любить жидівські теми, бо в 
них завжди багато неспокійного, пристрасного еле
мента, а хтось, власне, таке в поезії любить і, певне, 
ніколи епічним поетом не буде. Х то с ь  і Кассандру 
тому взяв за героїню (хоч вона не ж идівка), бо ся 
трагічна пророчиця, з своєю ніким не признаною 
правдою, з своїм даремним пророчим талантом, влас
не такий неспокійний і пристрасний тип: вона тямить 
лихо і пророкує його, і ніхто їй не вірить, бо хоч вона 
каже правду, але не так, як треба людям; вона знає, 
що так їй не повірять, але інакше казати не вміє; вона 
знає, що слів її ніхто не прийме, але не може мовчати, 
бо душа її і слово не дається під ярмо; вона сама бо
їться свого пророцтва і, що найтрагічніше, саме в 
ньому часто сумнівається, бо не знає, чи завжди сло
ва її залежать від подій, чи навпаки події залежать 
від її слів, і тому часто мовчить там, де треба говори
ти; вона знає, що її рідна Тро я загине, і родина, і все, 
що їй миле, і мусить сказати се вголос, бо то правда, 
і, знаючи ту  правду, не робить нічого для боротьби, 
а коли й намагається робити, то діла її гинуть марне, 
бо —  діла без віри мертві суть, а віри в рятунок у неї 
нема і не може бути; вона все провидить, вона все
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знає, але не холодним знаттям філософа, тільки ін ту
їцією людини, що все постерігає несвідомо і безпосе
редньо («нервами», як кажуть в наші часи), не розу
мом, а почуттям,—  тому вона ніколи не каже: «я 
знаю», а тільки: «я бачу», бо вона справді бачить те, 
що буде, але пояснити аргументами, чому воно мусить 
так бути, а не інакше, вона не може. І пророчий дух 
не дар для неї, а кара. ї ї  ніхто не каменує, але вона 
гірше мучиться, ніж мученики віри і науки. Та ка  моя 
Кассандра.

З  листа до О. Ю . Кобилянської, 
27 березня 1903 р. Сан-Ремо

...Переходжу до «Лихоліття» [...] Я , зрештою, не 
думаю, що тепер Вашій драмі попущено було побачи
ти світа в Росії —  і се не мій особистий песимізм, а 
думки всіх компетентних людей, з якими мені трапля
лось говорити. Н а  всякий случай, напишіть, як треба 
називати вашу драму, коли б вона друкувалась по- 
російськи: «переводом з українського» чи може «рус
ской версией», чи зовсім нічого не згадувати про її 
українську паралель? Може придасться Вам знати, 
що, напр., Гауптман видав своїх «Ткачів» і літера
турною німецькою мовою і шлезьким діалектом сли
ве рівночасно, але не зазначив, що з чого переклад, 
тілько назвав одно «німецькою версією», а друге 
«шлезькою версією» (deutsche Version, schlesische 
Version). Либонь, найкраще було б Вам взяти з ньо
го приклад.

З  листа до Г М. Хоткевича, 25 січ
ня 1907 р. Київ
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Сими часами по українських часописах чимало 
пишеться про те, що наш театр дуже помалу розви
вається і в своєму зрості не встигає з зростом потреб 
і вподобань нашої громади. Ми прагнемо бачити на 
театральному кону твори преславних письменників 
тих народів, що випередили нас своєю культурою; ми 
прагнемо бачити нові п’єси українських авторів, такі 
п’єси, щоб у них малювалося не тільки ж иття неосві- 
ченої частини нашого народу, а й ж иття усіх частей, 
усіх станів, усіх шарів нашого народу; ми хочемо, щоб 
театр і у нас, як у інших народів, розширював наш 
розумовий виднокруг, освітлював ті питання, що тур 
бують душу інтелігента наших часів. А  замість того 
наші театральні дружини показують нам п’єси, в яких 
здебільшого малюється саме селянське ж иття, та [ще 
таке, яким воно було давно (а може й ніколи не було, 
бо більша часть українських п’єс написана на старо
модній лад, на той манір, щоб окрасити ж иття й з то
го життя] * й те ж иття показується не всіма сторона
ми. Щ о  тому за причина? Давніше вбачали причину 
в тім, що театральна цензура не дозволяла ніяких 
п’єс, які б вихоплювалися поза тісну обору, в яку 
було замкнено всю українську літературу; казали, що 
театральна цензура нізащо не хоче пускати на україн
ський кін «сурдута і фрака».—  Воно почасти так, а 
почасти й не так, бо, нігде правди діти, і в ті часи, 
коли цензура найгірше лютувала, таки було дозволе
но виставляти деякі українські п’єси з ж иття інтелі
гентів. Тепер, як настала маленька полегкість на у к 
раїнське слово, таких п’єс і написано і перекладено 
з чужих мов і дозволено цензурою вже стільки, що

*  Тут у квадратових дужках подано закреслений в руко
пису текст (Ред.).
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якби всі ті п єси справді виставлялися, то український 
театр зразу б знявся вгору. Проте ватажки наших 
театральних дружин уперто не хочуть тих нових п’єс 
виставляти і мовчки ковтають всі докори, якими ук
раїнські інтелігенти сподіваються їх дошкулити і при
звести до поступу. В газеті «Рада» було зазначено, 
що наші уславлені театральні діячі коли і виставля
ють тепер, під натиском української інтелігенції, п’є
си, перекладені з чужих літератур, то вибирають такі, 
що сами підходять під звичайний лад старих україн
ських п’єс —  от, наприклад, «В липневу ніч» Гарчин- 
ського. В  тій самій газеті чимало писалося про потре
бу закласти спілку українських акторів; на сю спілку 
покладаються великі надії; сподіваються, що через неї 
не тільки покращає ж иття акторів, а ще й освіжиться 
і поповниться круг п’єс, що йдуть в українському те
атрі, бо освіченіші, інтелігентніші актори прищеплю
ють своїм товаришам нові вподобання, нові пори
вання і разом з ними призведуть розпорядників 
театральних дружин до того, що вони нарешті підуть 
новим шляхом, спільною ходою з лавами свідомої 
української інтелігенції.

Н а  нашу думку, спілка акторів такого великого 
діла зробити не зможе. Ми, звичайно, од щирого сер
ця бажаємо, щоб ті ручі люди, що взялися її заложи- 
ти, довели свій хороший замір до кінця, щоб їм справ
ді пощастило посіяти згоду в тім сімействі, [в якому] 
яке здавна уславилося [своїм розбратом] тим, що в 
ньому миру й тишини було менше, ніж в якому дру
гому; [тільки ж] ми думаємо, що коли теє справдить
ся, то [доля] ж иття українського актора покращає, 
особливо ж з матеріального боку, і на тім край. С п іл 
ка українських акторів через природний хід речей 
стане поперед усього спілкою до взаїмної помочі і дба
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тиме про матеріальний добробут товаришів. Д о вибо
ру п’єс [українські] актори після того, як згуртую ться 
в спілку, будуть ставитися так само, як і тепер став
ляться порізнені; в сій справі навряд чи будуть захо
дити які суперечки межи акторами і їхніми ватажка
ми, антрепренерами. Д ля цілого театрального гурту, 
однаково для антрепренера й для акторів, доброю 
п єсою буде тая, яка [збере] привабить до театру ба
гато глядачів і дасть великий прибуток. В  сьому нема 
нічого ані дивного, ані ганебного. Всякий, хто живе з 
свого ремесла, з свого фаху, має право вести своє діло 
так, щоб його праця як найлучче оплачувалася. Р о зу
міється, українському акторові, який себе поважає, не 
личить живитися з «Гейші».

[1907 р.]

Н іяково мені так хутко по видрукуванню моєї чи
малої драматичної поеми посилати Вам оцю свою 
«драмищу», однак мушу се зробити. Посилаю саме 
тепер через те, що боюся, коли б вона —  в разі, якби 
її везти на Україну,—  не дісталася в руки «иностран
ной цензуры», а звідти ще й до «духовной цен
зуры» (за сюжет з першохристиянських часів), а там 
їй легко міг би бути «амінь». По новому курсові 
щодо «инородцев» усього можна сподіватися. Може 
се я вже й в іпохондрію вдаюся, але хворій людині 
се простимо. Н авряд чи я ще коли напишу таку ве
лику (щодо об’єму) річ, бо сила моя не вертається, 
а ще падає, навіть переписати вдруге цю саму я вже 
не спроможна, в тих же сторонах, де я мешкати мушу 
тепера, навіть переписувач з українського навдиво
вижу хіба трапиться. Сим, між іншим, поясняється 
і те, що «Руфіна і Прісціллу» переписано не так
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добре, як би я хотіла. Х о ч а  працювала я над сим тво
ром багато й інтенсивно, а все ж може я ще попрошу 
Вас колись (напр., восени, як буду знов у Є ги п т і)  пе
реслати її мені назад для нових remaniements *. Коли б 
можна було Вам до того часу її прочитати, то се бу
ло б мені дуже до мислі, бо, сподіваюсь, Ви б не від
мовили вказати мені на промахи в ній щодо історії. 
Я  дуже хотіла показати її якому спеціалістові по рим
ському карному праву (властиве знавцеві процесу су
дового в справах карних), але досі не знайшла такого, 
що розумів би українську мову. Чи не знаєте Ви кого 
і чи не зволите попросити у нього за мене консульта
ції? З  погляду історико-юридичного важно перегля
нути: першу й остатню сцену 1-ї дії, остатні дві сто
рінки 2-ї, перші 2-3 стор. 3-ї, першу сцену 4-ї дії і всю 
5-у дію. Се вже так à la rigueur **, якщо не схочеться 
читати цілої «драмищи», а для мене, звичайне, було б 
краще, якби ціла була прочитана. Безмірно буду 
вдячна Вам за всяку поміч і пораду в сій справі. С я  
драма дуже лежить мені на серці і хотілось би випу
стити її в світ без грубих промахів.

З  листа до М. С. Груиіевського, 
12 травня 1910 р. Єгипет, Гелуан

Учора було велике «событие» —  я пішла в театр! 
(л іт  з 5 либонь не бувала, коли не лічити школи Л и 
сенка торік). Се тому, що заїжджа трупа російська 2* 
(дуже порядна) ставила «Антігону» Софокла, а я 
маю пасію до сих матерій. Враження було прекрасне, 
але все ж я утомилась...

З  листа до О. П. Косач-Кривинюк, 
1 червня 1911 р. Кутаїсі

*  Переробок (франц.).
* *  У крайньому разі (франц.).
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Щ одо «Лісової пісні», то я просила Л ю д ю 29 
(відповідаючи на її листа), щоб Садовський, в разі 
серйозних замірів ставити сю річ (В  обществе драма
тичних писателів я «состою», і «звідоми» мені при
силаються, але гроші за ті немногі постановки «Бла
китної троянди» не посилаються, хоча я і просила об 
тім у свій час,—  не знаю, що з тим робити), не зміняв 
нічого, не списавшись зо мною,—  боюся, щоб там чого 
не «співнили», намагаючись улегшити постановку. 
Я  тямлю, що без змін її дуже трудно поставити, але 
всяким змінам є границя, яку сценічні «ретушери» ча
сто переходять. Т а к  само я могла б подати поради 
і щодо костюмів, як я собі їх уявляла (виписувати те 
все в ремарках було б незугарно, бо в сій речі і ре
марки мають свій «стиль», а не тільки «служебне зна
чіння»). Якесь у мене роздвоєне почуття щодо сеї 
поеми —  я б і хотіла бачити її на сцені і боюся, не 
«провалу» боюся, а переміни мрії —  в бутафорію... Н у  
та се вічна трагедія авторів!

З  листа до О. П, Косач, 24 трав
ня 1912 р. Кутаїсі

А РХ ІТЕК ТУ РА . 
О БРАЗО ТВО РЧЕ МИСТЕЦТВО

...Тепер тільки дещо про турецьку кріпость ска
жу (А керм ан). О т  уже страшна будова, нехай їй цур! 
Високі мури та товсті, грубі, що аж хати в їх видов- 
блені, мов келійки, башти круглі, тяж кої архітектури, 
в баштах льохи та темниці з гратами залізними (пев
но колись там козаки наші сиділи), тепер там дике
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зілля та квітки ростуть, мама казала: «десь ото з на
ших козаків все те повиростало». Ми вирвали дві 
квітки на спомин.

З  листа до М. П. Косача, вересень 
1888 р. Колодяжне

Фортеця в м. Білгороді-Дністровському (Акермані).

Щ е про самий Відень треба написати. Ми живе
мо в старій, дуже гарній частині міста, недалеко від 
нас починається Burg (цісарські будови і парк), там 
же Burg-theater недалеко Rathaus (ратуш а), Parla
ment —  все чудові будинки в різних стилях, сила на 
них орнаментики і скульптури, так що якось аж чудно 
дивитися. І коли ті люди успіли стільки всього пона
ставляти! Т а к  немов би ті статуї були якісь ляльки 
порцелянові —  їх нічого не стоїть цілими десятками 
накупити. Щ о  не дім, то зараз каріатиди, атланти, 
маски, генії і бог зна що! Т а  вже такого розкішного
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міста, як Відень, може, і в світі нема. А  громадські 
будови, концертові зали, театри! Яке то урядження, 
скільки скульптури, малярства, орнаментики всякої—  
страх!

Лист до М. П. Косача, березень 
1891 р. Відень

Бабуш ці я напишу і попрошу грошей на рисуваль
ну школу, спробую один місяць, коли не буду над міру 
втомлятись і коли побачу, що там єсть яке пуття 
в умінню, то ходитиму й далі.

З  листа до О. П. Косач, 20 січня 
1894 р. Київ

А. Б е к л і н. У грі хвиль. 1885 р. 
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Бачила я на виставці знаменитого Бекліна, нехай 
мене повісять його поклонники, але я далебі не розу
мію, на чім держиться його слава. Щ о  тут нового? Д е
рев’яні центаври, бридкі сатири, голі жінки...

З  листа до П, А. та О. П. Коса- 
ів, 14126 червня 1899 р. Берлін

Бачили ми великі піраміди і великого сфінкса —  
се справді щось єдине на цілім світі! Н ія к і картини, 
фотографії і т. п. не можуть дати справжнього понят
тя про душу сих камінних істот. Особливо сфінкс —  
він має велику тисячолітню душу, він має живі очі, 
він немов бачить вічність. А  який там пейзаж перед 
очима у сфінкса!.. Н е  розчарував мене Єгипет, а ще 
більше причарував, і тепер тільки я зрозуміла його до 
кінця геніальний хист, як побувала в Каїрському 
музею.

З  листа до О. П. Косач, 21 грудня 
1909 р. Гелуан

Вчора був у мене Яворницький, що ледве зна
йшов мене [...] се дуже приємно, бо взагалі ту т  не ча
сто українця побачиш, а крім того, він видався мені 
симпатичним і інтересним чоловіком. Тепер він по
їхав у горішній Єгипет оглядати тамошні руїни, а на 
поворіт проживе тут з тиждень на нашій віллі для 
відпочинку. Він завзятий дід —  лазив і на піраміди і 
в піраміди, і де його тільки не носило! Се в 60 літ і з 
ревматизмом! Н у-ну! Треба буде з ним ще раз в 
єгипетський музей поїхати на «пані з золотим облич
чям» подивитись (там є така одна красавиця).

З  листа до М. В . Кривинюка, 
3/15 лютого 1910 р. Гелуан
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МУЗИКА

Ш кода, що Лисенкові не можна друкувати нових 
композицій до Ш евченка, а дуже єсть гарні між ними.

З  листа до М. П. Драгоманова, 
квітень — початок травня 1893 р. Ко- 
лодяжне

Лисенко хоче в марті ставити оперету дитячу 
«Зима й весна»,—  дуже гарна музика, але страх труд
на, страх!

З  листа до О. П. Косач, 11 
1894 р. Київ

Дуж е мені до сподоби п. Крушельницька на 
портреті і Ваша мати, хотіла б я їх бачити на
справжки. Ч и  буде в маю п. Крушельницька у 
Львові?

З  листа до М. І. Павлика, 14 лю
того 1895 р. Софія

Спасибі за адресу Крушельницької, я напишу до 
неї, спитаю, чи застану її в Відні з початку іюля, а 
разом з тим це буде приключка до початку листу
вання.

З  листа до М. П. Павлика, 22 трав
ня 1895 р. Софія

Будемо човном плавати і просто руками, коли 
вмієте; будемо читати, розмовляти, я буду Вам грати
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Ш умана і Шопена, яких Ви, здається, дуже любите, 
окрім того, українських пісень масу у власній тран
скрипції, вільній від контрапункту і всякої теорії.

З  листа до О. Ю. Кобилянської, 
9/21 липня 1899 р. Гадяч, Зеле
ний Г ай

Здумайте, до чого мало було часу —  я тільки 
вчора вперше могла заграти як годиться! хоч фор- 
теп’яно вже з тиждень як привезене. Правда, раз се
ред найгарячішої роботи вирвалася і заграла Ваш у 
наймилішу «Poème erotique» * (якби Ви могли її чути 
там на своєму Новому С в іт і! ) . A  propos, я не забула 
про «Бретонську легенду» і просила її у п. Лисенко- 
вої, але вона ще не знайшла її для мене серед хаосу 
нот,—  піду завтра правити.

...Ей, приїздіть, панно Ольго, знов до мене [...] 
і Гр іга  гратимем, і я Вам страшні драми та дикі фан
тазії розповідатиму, та й залетимо обидві ins Blau 
hinein! **

З  листа до О. Ю. Кобилянської, 
4116, 5//7 жовтня 1899 р. Київ

...Ми тепер наче «отлучении от церкви», тільки 
не можемо витримати, аби часом десь до театру або 
до концерту не піти, бо таки ж годі витримати, коли 
такі боги музики приїздять, як, напр., піаніст Райзе- 
науер, котрого я перед тижнем чула. Чи Ви його чули 
коли? Я к  ні, то можете жалувати. Досі я цілком не

*  «Еротична поема» (франц.).
г*  ген у блакить! (нім.).

223



розуміла і не любила Моцарта (окрім Requiem), а те
пер пізнала його в новому світлі і вже люблю. Н авіть  
з Л істом погодилася, хоч не цілком ще, є в нього речі 
мені неприємні, і тут  навіть Reisenauer нічого не пора
дить. Шопена, на мою думку, піаністка Єсипова не 
гірше, а може й краще грає, але щодо класиків, то 
Reisenauer справжня сила!

З  листа до О. Ю. Кобилянської, 
22 січня (3 лютого) 1900 р. Київ

Сьогодні велике лютеранське свято Bussetag * і в 
церкві лютеранській буде великий релігіозний концерт 
на органі з акомпанементом оркестру, гратимуть Баха, 
Генделя і т. і., я такого не чула ще і взагалі дуже люб
лю орган, отже, хочеться послухати.

З  листа до О. П. Косач (сестри) 
1 березня 1900 р. Тарту

Ми тепер мешкаємо в близькому сусідстві з 
т. Квіткою . Він просив, при нагоді, передати Вам його 
вітання і подяку за рекомендацію до п. Завадського. 
Н а  сеансах з фонографом він почув для себе багато 
цікавого, хоч п. Завадському з того користі мало —  
п. К в ітка  пісень не записував. Я  думаю, що коли б він 
міг покладати свою дуже обмежену працею, хворобою 
і всякими бідами силу на таке трудне діло, то, може, 
краще б поклав її на впорядкування тих матеріалів 
української народної музики, що зібрані у нього само
го. Дагестанські пісні так, здається, і не діждались 
запису, бо тутешній музикант-етнограф Палієв 30, що

*  День покути (нім.).
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хвалився, ніби може їх в один сеанс усі посписувати, 
щось досі не записав ні одної, чи тут винен випадок, чи 
трудність пісень, не знаю.

З  листа до А. Ю. Кримського, 
2 грудня 1903 р. Тбілісі

А  тепер кінчаю, піду слухати оперу «Борис Год у
нов» 31 поки там що.

З  листа до О. П. Косач, 25 листо
пада 1904 р. Тбілісі

З  Миколою Віталійовичем зв ’язані в мене спога
ди найдорожчих молодих літ, в його хаті стільки не
забутнього пережито! Старицький, Лисенко —  сі 
ймення для інших належать тільки для літератури і 
хисту, а для мене вони вічно викликатимуть живі об
рази, як імення близьких і рідних людей, що власти
во ніколи не вмирають, поки живе наша свідомість. 
Н е  знаю, чи буде хто з молодшого покоління згадува
ти коли про мене з таким почуттям, як я тепер згадую 
про Миколу Віталійовича і Михайла Петровича (я  
все їх бачу тепер поруч!). А ле я б хотіла на те заслу
жити. Н е  трапилось мені провести вкупі з громадою 
до вічного дому Ваш их рідних і тим, певне, я не раз 
бачу їх живими, як завжди бачу свого татка і М ішу, 
і ніяк не хоче душа моя вірити в те, чого і перо не 
хоче написати, ніколи, ніколи... А ле  ж я плачу тепер, 
значить вірю?..

З  листа до Л. М. Старицької-Чер- 
няхівської (1912)
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НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО

Я к  будете писать до нас, то напишіть, будьте 
ласкаві, про того столяра чи скульптора Іщенка, кот
рий виставив бюст Ш евченка на виставці: де він по
дів той бюст, чи він його продав, чи ні, і де живе сам 
Іщенко.

З  листа до Є. /. Драюмановоі, гру
день 1889 р. Колодяжне

Х о тіл а  б я одну річ видати, се, власне, узори 
татарські, що я в Криму зібрала, єсть їх чимало і ду
же хороші, ще й надто подібні до українських, най
частіше стрічаю ться фігури, хрести, зірки, меандр 
і такі подібні.

З  листа до М. П. Драгоманова, 
22 серпня 1891 р. Шаба

...О т ніяк не могла зловити сих пісень, що тепер 
посилаю, я ж Вам їх давно обіцяла, і хоч, може, вони 
Вам і не дуже потрібні, однак слово завжди треба 
тримати. П існі ті справді трудно було дістати, бо 
вони мало співаються і то більш межи старими людь
ми, я ж не в стані ходити по селі, отже мусила чека
ти, аж моя знайома дівчина поспитається старих лю
дей та сама навчиться. Від сії дівчини я сливе всі 
тутешні пісні записую, і мене навіть дивує, як я досі 
не обридла їй з своїм записуванням. Я  взагалі маю 
щастя до етнографії,—  не тільки не стрічаю недовір'я 
собі або неохоти, а навпаки —  сама інший раз мушу 
покладати кінець етнографічним студіям. Досить то
го, що за чотири місяці маю півтораста обрядових 
пісень зібраних! Певна річ, що не все там цікаве
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і нове, але ж мене дуже займають оригінальні мотиви 
сих пісень, їх же,—  я знаю добре,—  ще ніхто не запи
сував. Тепер, наломившись на записування нот, ся 
робота не видається вже мені дуже тяжкою, одна 
тільки біда, що не вмію просто з голосу писати, без 
помочі інструменту. А  вже збірників пісень без голо
сів я тепер не признаю, отже, через те і сі три пісні 
посилаю Вам з голосами. Перша пісня («О й у полі 
корчомка») має типічний волинський (чи взагалі пра
вобережний) мотив: без фіоритур, мелодія просто по
чинається і кінчається тією самою низькою нотою. 
Мотив другої пісні (надто var. 2) зовсім подібний до 
московських, власне, до солдатських пісень, які пішли 
в моду скрізь по селах після турецької війни. Т а  й 
про саму пісню мені моя дівчина каже, що то «мос
ковська пісня»; чи то ж вона зроду «московською» 
була, про те вже я не беруся розважати. Третя  коро
тенька пісня співається до танцю, таких пісень в на
шій стороні дуже багато, певне, не менше, ніж в Г а 
личині коломийок. Я  не можу вибачити галичанам, 
що вони не записують мотивів своїх коломийок або 
роблять з них якісь неможливі airs brillants * і на
дають їм такі ультра-глупі назви, як, наприклад, 
«Вітрогони». Н у , та вже й українським пісням часом 
не краще приходиться, се вже я мала нагоду побачи- 
ти [...]

В біблії, окрім всього іншого, маса дикої гран
діозної поезії, і мені скучно, коли я довго її не читаю. 
Я  таки не можу дивитись на народну поезію «літера
турним» поглядом, і, може, через те я так люблю 
наші ліричні пісні. Я  шукала в болгарському «Сбор-

Блискучі арії (франц.).
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нику» ліричних пісень, але недаремне, і дуже то мені 
шкода, бо мені завжди здається, що коли де можна 
побачити вдачу народу, то се скоріше в ліричних пі
снях та в «коломийках» (не знаю, як іще зветься та
кий рід поезії народної), ніж в баладах та піснях істо
ричних. Щ е теж було б мені почути мотиви болгар
ських колядок,—  по словах та по розмірі вони дуже 
нагадують щедрівки наші. Т а  вже колись приїду, то 
до всього допитаюся!

З  листа до М. П. Драгоманова, 
21 грудня 1891 р. Колодяжнс

Оселившись в Києві, я зараз візьмуся до впоряд
кування жаданих Вами матеріалів. Притім маю такий 
замір: при моїх купальських піснях (й інших обрядо
вих) маю записані мотиви, отже, хотіла б просити 
п. Лисенка проредагувати мені ті мотиви, а може й 
написати до того яку розправу,—  здається, він навіть 
збирався щось подібного писати. Н е  знаю, чи влад 
Вам така робота? Я , бачте, думаю, що пісня без мо
тиву тільки наполовину жива.

З  листа до /. Я. Франка, 11 жовт
ня 1893 р. Колодяжнс

Новини в нас такі: мама з папою їздили в Ч и ги 
рин і привезли звідти цікаві враження, гарні килими 
українського стилю і всякі археологічні раритети.

З  листа до О. П. Косач (сестри), 
20 вересня 1899 р. Київ

Оце надумую видати маленький збірничок тан
цюристих пісень народних (бачте, як розвеселилась?) 
для народу ж. М аю ть туди увійти переважно волин
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ські пісні, до яких мелодії я попросила записати 
п. К в ітку , а се ще хочу просити Вас дозволити мені 
взяти до мого збірничка і ті 5 пісень до танцю, що 
колись, у Буркуті, записав від Вас п. Квітка. Мелодії 
у нього є і початкові слова (чи, властиве, окремі куп
лети). Але якщо дозволите мені умістити сей мате
ріал, то, може, будете ласкаві прислати по кілька (хоч 
2-3) куплетів на кожну мелодію. Я  була б Вам дуже 
вдячна за те, хоч і сором мені, що завдаю Вам робо
ту. Ваші пісні починаються так: 1) О й на горі лен 
поламався, а до мене дяк женихався, 2) О й чи не ти 
то гребелькою йшла, ой чи не ти-бо хусточку зна
йшла, 3) Н а  воді човен вихитується, 4 ) Ой на горі 
біла глина, ой, ой, 5) Сабадашка.

З  листа до І. Я. Франка, 15/28 ли
стопада 1904 р. Тбілісі

[Квітка] просив запитати тебе, чи не придались 
би до «Рідного краю» критичні замітки про новітні 
збірники народних українських пісень, се мав би бути 
ряд нарисів (на скільки номерів) під спільним заго
ловком; мають бути розглянуті збірники галицькі 
(Людкевича, Івана Колесси, Ф іларета Колесси, і ви
дані в Росії (Ліньової, Коношенка і т. і.)  —  матеріал 
чималий, публіці мало відомий, а досить цікавий. 
Виклад має бути популярний (як  в тій рецензії, що 
так було сподобалась тобі). Т о  ти напиши, чи воно 
придалось би (може, часто друкувати щось про му
зику та етнографію «Рідному краю» не до програми 
абощо), а «якщо той», то хутко й отримаєш якийсь 
«матеріал».

З  листа до О. П. Косач, 10 верес
ня 1901 р. Балаклава
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Вишивки, зроблені Лесею Українкою.
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Х у т к о  ти, певне, полупиш від Сластьона малень
ку замітку, писану або моєю, або Кльонинею 32 рукою, 
де буде прохання до всіх, хто теє може, помочі для 
Ф іларета Колесси, що має виїхати на Україну запису
вати думи. О тож  поясню, що значить сеє з ’явище. 
Кльоня, почуваючи на собі невиплачений довг по за
писуванню дум, найшов добродія, що дав трохи гро
шей на сю мету, 33 і доти писав до всяких музикантів- 
етнографів, аж таки підбив Ф іларета Колессу взятися 
до діла. О б ’явилося, що Сластьон має фонограф і крім 
того охоту помагати такій екскурсії, через те екскурсія 
почнеться з Миргорода, з кобзаря Кравченка та й з 
самого Сластьона, що знає кілька дум, а далі Колесса, 
коли встигне хутко справитись з миргородським репер
туаром, поїде до інших кобзарів, яких йому вкажуть 
добрі люди. О т  до тих-то добрих людей і звернена та 
замітка, що ми з Кльонею зложили, аби влегшити 
клопіт Сластьонові, але послати її має Сластьон, бо 
вона ж таки й його обходить, і, може, він схоче щось 
в ній додати або скоротити. Дуж е приємно, що поїде 
Ф іларет Колесса, бо се дуже серйозний і розумний 
музикант-етнограф і, певно, в нього діло вийде добре. 
Прош у тебе, помісти тую  замітку якнайскоріше, коли 
отримаєш, бо Колесса має короткі канікули, всього 
1 !/2 місяці, і варто б, щоб час не гаявся.

Чи не знаєш ти кого у Зінькові, що міг би помог
ти Колессі знайти зіньківських кобзарів.—  Сластьон 
пише, що там ніби мають бути якісь надзвичайні, але 
він не знає точно, в яких селах. Ч и  не знає Ш ура про 
кобзарів пирятинських? та чи буде вона в себе на ху 
торі сього літа? Коли діло піде добре сього літа, то 
Колесса і на той рік приїде...

З  листа до О. П. Косач. 27 черв
ня 1908 р. Євпаторія
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Звертаю сь до Вас у справі, що певне заінтересує 
Вас яко музику і яко українського діяча. Є сть то 
справа записування мелодій історичних дум і пісень 
від кобзарів. Либонь трапилося Вам читати по наших 
часописах про те, що Ф . Колесса вибирається в ек
скурсію з такою метою. Тепер Ф . Колесса екскурсію 
ту  вже відбув і повернувся до Львова з дуже добрими 
результатами, завдяки активній помочі д. Сластьона, 
що незалежно від газетної відозви узяв з самого по
чатку на себе клопіт по організуванню всього потріб
ного для такої екскурсії в обсягу Миколаївського по
віту. В  результаті Ф . Колесса записав там репертуар 
4-х кобзарів та історичні думи від одного лірника та 
й від дівчини-співачки. Гроші на сю справу мав на 
той час у руках мій чоловік (К в ітк а , теж музикант- 
етнограф), він же списався з Ф . Колессою і з д. Сла- 
стьоном і фактично врядив сю екскурсію. Н а  жаль, 
тільки гроші ті були дуже невеликі, як на таке широ
ке діло —  власне 300 р., а більше фонду не було. Тим  
часом вияснилось, що екскурсія така коштує дуже до
рого: подоріж екскурсанта зі Львова до Миргорода 
і назад, його прожиття в подорожі, плата кобзарям, 
купування валиків до фонографа, без якого неможли
во списувати кобзарські мелодії, все це забрало 2/3 
асигнованої суми, а те, що лишилось, не вистачає на
віть на видання зібраного вже матеріалу, не говорячи 
вже про бажане продовження подібної екскурсії (ад 
же зібрано тільки від 4-х кобзарів з одного повіту, а 
їх же відомо щонайменше 12 і живуть вони в різних 
місцях 3-х губерній). Буде невимовно сумно, якщо 
справа ся припиниться через матеріальні недостатки. 
З  того може навіть статися невіджалувана шкода для 
української музичної етнографії, бо, власне, щодо за
писування кобзарських мелодій, то час не жде, і коли
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ніхто не допоможе сій нагальній справі тепер, то х у т
ко вже й не буде чому допомагати, бо вона загине 
безповорітно. Стар і кобзарі вимирають,—  вже й так 
найславніший з них Вересай забрав свої співецькі 
скарби з собою в могилу (Лисенко списав тільки од
ну думу та кілька танців від нього —  се ж дрібна 
краплина його багатого репертуару); молоді ж коб
зарі, от як Пархоменко, грають без стилю, навчаю
чись тексту з книжок, а голос добираючи навмання з 
власної фантазії, здебільшого недотепно. Очевидяч
ки, дума кобзарська, сей оригінальний витвір нашого 
народного генія, що не має собі паралелі нігде на всім 
світі, вмирає. Невже ж він умре, без порятунку, без 
пам’ятника навіть. Досі справа розбивалась об неймо
вірні трудності записування мелодій дум —  тепер їх 
можна подолати завдяки фонографові; заважало ще 
й те, що, крім Лисенка, не було в нас учених теорети- 
ків-етнографів, добре тямущих в музиці,—  тепер та
кий чоловік є і він може подолати сі непомірні труд
ності, як се видно з присланих нам від нього зразків 
його записів, що здаються мені справді вірними, на
скільки я пам’ятаю кобзарські співи. Тепер останов
ка тільки за коштами на видання вже зібраного ма
теріалу і на дальші екскурсії. О тож  вдаюся до Вас, 
високошановний добродію, з проханням запомоги сій 
справі рятунку перлів нашої народної творчості, бо 
думаю, що така людина, як Ви, здатна цінити сі пер
ли і боліти душею про їх загин. Коли вже й Ви не до
поможете якось постачити потрібних фондів для сеї 
справи, то трудно здумати мені, на кого мала б я по
кладати більшу надію. Вдаватись до колективів або 
до багатьох окремих людей за поміччю мені б не хо
тілось: хворій і закинутій на чужину людині, як я, 
тяжко провадити таку надто широку кореспонденцію,
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а найгірше, що так могло б піти більше часу на зби
рання фондів, ніж на саму етнографічну роботу, бо 
інший старий кобзар може й не дожив би, поки б на 
нього зібрали «з миру по нитці...»

У  всякім разі сподіваюсь од Вас якоїсь поради. 
Зво л іть  сповістити мене, чи Вас ця справа заінтере
сує і чи матимете Ви охоту і змогу допомагати їй. 
Д уж е буду Вам вдячна, якщо не забарите відповіді —  
мені важно її знати скоріше, щоб не гаяти дорогого 
часу, бо якщо Вам незмога підтримати се діло, то я 
муситиму щось таки думати далі, а залишати справу 
я органічно не можу —  вона зрослася з моєю душею.

В разі Вашої згоди я охоче подам Вам усякі по
яснення, коли забажаєте, про деталі сеї вже розпоча
тої в нас справи, можу прислати і зразки записів 
Ф . Колесси; тоді ми порадимось і про те, де б нам 
вести се видання, кому доручити догляд за ним, де 
примістити на продаж і т. і.

З  листа до М. І. Аркаса, 26 серп
ня 1908 р. Ялта

...Маю Вам переказати два прохання від субси- 
діатора 34. Він дуже просить, щоб Ви надрукували не 
зразки з мелодій дум (фрагменти), а таки цілі мело
дії від початку до кінця поруч зо словами. Він уважає, 
що се таки має і науковий інтерес, бо мелодія дум 
так тісно сплетена з текстом, що тільки слідкуючи за 
нею крок по кроку можна як слід простудіювати рит
міку і структуру самого вірша, думи; але, головно, се 
має практичне значення: тільки тоді зможе кожен 
співець відновити в живому виконанні співання дум 
по Ваших записах, коли ті думи будуть записані ц і
лі —  інакше, при нестрофовій структурі дум, рідко
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хто зможе догадатись, як саме приладнати записаний 
кусень до дальших, відмінно збудованих віршів.

Д руге прохання субсидіатора —  се, щоб Ви зго
дились ласкаво дати переглянути Ваш у передмову і 
тексти записаних дум якомусь відомому письменнико
ві або ученому з російської України (краще, якби пе
редмову переглянув письменник, а тексти учений); 
перше (перегляд передмови) має чисто практичне 
значення —  є деякі вигляди на приєднання полтав
ського земства до помочі в справі видання кобзар
ських мелодій, то треба буде йому заімпонувати сею 
першою збіркою, а лівобережні несвідомі українці 
(земські д іячі), на жаль, часто зле розуміють та й з 
неохотою відносяться до розправ, написаних з вели
кою перевагою галицько-українських форм мови.

Д руге (перегляд текстів) має значення наукове: 
людині, незвичайній до якогось місцевого говору, лег
ко допустити фонетичні помилки, записуючи пісні 
в тім говорі (се трапилось, напр., мені, коли я запису
вала тексти пісень в Галичині), а людина, привична 
до тих говорів, завжди легко завважить і поможе ви
правити такі помилки —  запевне, дрібні, але в науко
вому виданні не бажані.

Щ е  інтересує субсидіатора, та й нас обох, одно 
питання: чи Ви записали також і музику (супровід 
бандур) дум, чи тільки мелодії і слова? Було б вели
кою шкодою, якби в записах бракувало музики. Б уд ь
те ласкаві, напишіть, як з тим річ мається.

З  листа до Ф. М. Колесси, 20 ве
ресня (3  жовтня) 1908 р. Ялта

Звертаю ся до Вп. Виділу в справі етнографічно- 
наукового видання кобзарських співів.
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Весною сього року один добродій доручив моєму 
чоловікові (пізніше, через хворобу свою чоловік пе
редав усю справу на мене) 300 р. з тим, щоб на сі 
гроші було зроблене, що можливе, для законсерву- 
вання мелодій історичних дум, які зосталися ще в ре
пертуарі кобзарів. З  цієї суми 225 р. було передано 
членові Товариства імені Ш евченка у Львові Вп. Ф і- 
ларетові Колессі, і з того 200 р. зужив він на екскур
сію до Миргорода, де він зібрав нотний матеріал на 
5 аркушів друку. Отже, з пожертвованої суми зоста
лося не зужитими 100 р., в тім числі 25 р. на руках у 
д. Колесси (сі 25 р. ми просили д. Колессу затримати 
поки що при собі до кінця, треба ще: 1) оплатити 
д. Колессі труд влаштування до друку зібраного ма
теріалу і 2) оплатити кошти самого друку. Т и х  100 р., 
які зосталися, на першу з сих потреб, певне, стане, а 
на другу вже ні. Я  мала на думці обернутися з листа
ми до різних людей на Україні, прохаючи допомоги, 
і видати матеріал у Києві, знаючи, що бюджет 
Вп. Товариства обтяжений видаванням галицьких 
матеріалів, які, мабуть, ближче до інтересів Товари
ства, яко інституції львівської. А ле  останніми часами 
стан здоров’я мого чоловіка та й мене самої зробився 
такий, що утрудняє нам узятися до справи збирання 
коштів і самого видавання, яке має багато клопоту, 
коли її провадити, проживаючи самим далеко від 
Києва1 як се мусимо ми. Знов же, д. Колесса слушно 
бажає, щоб видання провадилось у Львові, бо се бу
ло б йому зручніше з огляду на потребу кількаразо
вої коректи, якої, розуміється, окрім нього ніхто пра
вити не може.

Розваживши се, я, з доручення жертводавця і 
згідно з бажанням д. Колесси, звертаюся до х в а л ь 
ного] Товариства з пропозицією, щоб хв. Товариство
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видало своїм коштом зібраний працею д. Колесси і на 
субсидію нашого знайомого матеріал.

Д . Колесса зібрав матеріал тільки з Полтавщ и
ни. В  інтересах як наших, так, гадаю, і хв. Товариства 
лежить, щоб видання вийшло якнайповніше, щоб у 
нього увійшли матеріали з двох інших губерній, де 
ще зосталися кобзарі, тобто з губерній Чернігівської 
та Харківської. Отж е, якби Вп. Товариство само опла
тило цю працю д. Колесси, то позосталі 100 р. ми 
обернули б на збирання у фонограф дальших матері
алів в Харківщ ині і Чернігівщ ині з тим, щоб фоногра
фічні валики, зібрані на місцях, надсилалися для пе
реведення на ноти д. Колессі. Коли ж хв. Товариство 
вільних грошей на гонорар д. Колессі не має, то ми 
передамо ті 100 р. Товариству на сю мету. Рівно ж 
передамо сі гроші хв. Товариству і в тім разі, коли 
воно зважить, що воно само, без нашої помочі, може 
знайти чоловіка, що постачав би фонографічні валики 
з записами кобзарських мелодій з Чернігівщ ини та 
Харківщ ини,—  і взагалі, коли воно перейме на себе 
весь дальший клопіт у сій справі.

Ініціатори екскурсії просять хв. Товариство, 
якщо воно згодиться видавати згаданий матеріал, 
пустити видання те в першу чергу. Се, між іншим, 
для того, що, маючи в руках вже готовий випуск коб
зарських співів (хоч би тільки з одної місцевості), 
легше буде приєднувати до помочі дальшим таким 
виданням людей на Україні. Маючи на увазі таку 
мету, ініціатори просять хв. Товариство присла
ти в свій час 15 примірників того видання на мою 
адресу, щоб я могла розіслати їх на оказ людям, 
що можуть або самі зложити жертви на продов
ження збирання і видавання відповідних матеріа
лів, або вплинути на земства в разі, коли ті, побачив
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ши видання, заінтересуються ділом і переконаються 
в тім, що д. Колесса робить записі з великою точністю 
й умінням.

Просьба поспішити з виданням уже зібраних і 
збиранням дальших матеріалів кобзарських оправ
дується тим, що вже крайня пора надолужити хоч 
тепер ту марну страту часу, якою погрішилося укра
їнське громадянство в справі зберігання тих предив
них, єдиних на цілий світ пам’ятників творчості на
шого народу. Досить згадати, що від найкращого з 
відомих науці кобзарів —  Вересая —  записано на но
ти тільки незначну частину його репертуару. Х о ч , річ 
певна, спішитися треба зберігати усякі об’яви народ
ної творчості, в тім числі і ті мелодії звичайних стро- 
фових пісень, які тепер видає так взірцево хв. Т о в а 
риство, однак, я думаю, шан[овне] Товариство зго
диться, що кобзарські мелодії дум скоріше гинуть, 
ніж строфові пісні, що кожен рік, кожен день навіть 
може завдати невіджаловану страту, коли який ста
рий кобзар схоЕає з собою в могилу нікому не пере
дані співи. Разом з тим, хв. Товариство, переглянув
ши зроблені у д. Колесси записі, певно, переконає
ться, що кобзарські мелодії далеко інтересніші, ніж 
мелодії строфових пісень, що видання кобзарських 
мелодій дасть нову і, може, найбільшу підвалину 
національної гордості, бо се таке з ’явище, з яким 
наші сусіди нічого виставити до порівняння не можуть.

Т а к і думки осміляють мене просити хв. Т о в а 
риство не відкладати надовго обраду мого про
хання...
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...Ми хочемо записати в фонограф думи від коб
заря Гончаренка в Севастополі, а потім послати їх 
Колессі, щоб записав на ноти і включив у ту свою 
колекцію записів дум, що він зібрав сим літом і що 
мають з нового року друкуватись при Записках Т о 
вариства імені Шевченка. Д ля сього ми спровадили 
фонографа від Сластьона (при папі посилки ще не 
було, але тепер вона вже прийшла) і виписали валь
ки через один тутешній магазин з Москви. А ле  валь
ки тії досі не отримались, хоча післязавтра буде рівно 
місяць, відколи ми їх замовили.

З  листа до О. П. Косач (сестри), 
18 листопада 1908 р. Ялта

Рівночасно з сим листом засилаю матеріали ет
нографічні для Етнографічної комісії Товариства іме
ні Шевченка, яко дальший вклад до колекції, що з і
брав і опрацьовує тепер професор Ф іларет Колесса. 
Є сть  се вальки фонографічні з співами бандуриста 
Гната Гончаренка, що ми з чоловіком моїм зібрали 
тут, у Я л ті, запросивши до себе Гончаренка з Сева
стополя. Пояснюю чі примітки до сих матеріалів до
лучаю тут на окремому аркуші [...] Коли ж праця над 
сими матеріалами буде вже скінчена, то я, в імені ін і
ціаторів сеї справи, прошу Етнограф ічну комісію від
дати сі вальки, що посилаються тепер, і ті, що привіз 
проф. Ф . Колесса з своєї екскурсії, Науковому това
риству імені Шевченка у Львові на власність в тім 
разі, коли воно має або вряджує тепер спеціальну 
бібліотеку для схову фонографічних матеріалів, як то 
є такі бібліотеки в Берліні та в Москві. Якщ о ж така 
бібліотека при Товаристві не існує і нема на меті в 
ближчім часі врядити її, то ми попросимо Етн о гр а
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фічну комісію передати сі матеріали, по використан
ню, бібліотеці берлінській або іншій, з якою ми до 
того часу зможемо увійти в порозуміння.

З  листа до Етнографічної комісії 
Наукового товариства імені Шевчен
ка, 4 грудня 1908 р. Ялта

...Все ж фонограф дає, хоч непевно, але повніше, 
ніж ноти, поняття про манеру виконання кобзарських 
дум. Н а  адресу Ком ісії посилаю і пояснюючі примітки 
до вальків і тексти дум. Все те має бути доручене 
Вам для Вашої роботи. Т іл ьк и  боюся я, коли б Вас 
не перетомила та не виснажила ся робота,—  я се як 
спробувала кілька днів поморочитись із тим фоногра
фом, то бачу, що ся машина —  чиста погибель для 
нервів, такий вона має прикрий тембр і такі незносні 
її капризи! Маєте рацію, що збирач фонографічного 
матеріалу повинен вибиратися в екскурсію з готовим 
фонографом і вальками,—  нам процедура спроваджу
вання «струменту» забрала цілий місяць часу. Н у , та 
мені особисто не жаль тепер ні часу, ні клопоту, по
кладених на сю справу: одно, я дедалі більше впев
няюся в нагальності справи рятування дум, а друге, 
що кобзар Гончаренко незвичайно інтересна людина 
і з етнографічного і навіть з белетристичного погляду, 
так що я почуваюся цілком нагородженою за клопіт 
тими скількома днями, пробутими в його товаристві. 
Приємно мені теж, що нам удалося схопити у фоно
граф акомпанемент бандури до дум і чисто музикаль
ні номери його репертуару,—  не знаю лише, чи до
сить воно випало виразно для записування на ноти, 
а для слуху воно виходить добре, як тільки може ви
ходити на сій недобрій машині. Гончаренко грає ліп
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ше, ніж співає,—  в музиці він віртуоз межи простими 
бандуристами —  співати ж у 70 літ ніхто не може доб
ре. Коли б тільки вальки доїхали в цілості і не попсо
вані! [...]

Р. Б. Коли інструментальний супровід до дум і 
самостійні інструментальні п’єски неможливо списати 
детально на ноти, то все ж бажано, щоб було списано 
хоч в загальних рисах. Я к  буде списано хоч в загаль
них рисах, тоді, може, хто з молодих музикантів, що 
вчаться тепера гри на бандуру, навчиться тих п’єсок 
хоч в загальному зарисі, а потім, може, поїде до Гон 
чаренка, щоб довчитися і списати детально. А  се де
тальне списання в високій мірі важне [вияснить] тую 
непостижиму загадку, якої мій чоловік не міг розв’я
зати, слухаючи Гончаренка, а саме, що при співанні 
дум, настроєних на мінорному звукоряді, акомпане
мент провадиться на мажорному звукоряді, що про
те, якимсь чудом не ріже вуха.

Струни Піде трунки

5оІ Іа ге 5оі Іа ге — і далі звичайна гама

З  диета до Ф. М. Колесси, 4 груд
ня 1908 р. Ялта

Мій чоловік просить переказати Вам одне своє 
спостереження, що думає він, може бути не без зна
чення, коли не для самої записі, то для Ваших теоре
тичних уваг, а саме: коли весною 1906 р. у Києві 
Кравченко співав свої думи, то кінець кожного біль
шого музикального уступа він модулював в мажор. 
Мій чоловік не пам’ятає вже, з котрої саме ноти почи-
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налась та модуляція, але те пам’ятає, що зображене

часом відмінює де в чому манеру виконання або, мо
же і в близькім часі співає то так, то інак, в залежно
сті від настрою. Щ одо природи сеі модуляції, яка 
придає відповідним місцям надто урочистий харак
тер, то про се гіпотеза мого чоловіка така: спочатку, 
може, така модуляція уживалася тільки на самому 
кінці думи (славословіє або многолітіє), де сей мажор 
дуже до речі, а потім Кравченко через брак тонкого 
смаку почав надуживати сей прийом.

...(Гончаренко казав, що в тій кобзі, яку він мав 
давніше, найнижчої струни sol не було, і таким чином 
струн (в  стислому розумінні) було тільки 4-й; замов
ляючи собі оцю нову кобзу, він казав зробити най
нижчу струну sol на взір якоїсь чужої кобзи, але ся 
струна не конче потрібна (щ о зовсім зрозуміло) і вжи
вається тільки для усиления звука 4-ї струни, з якою 
зачепляється рівночасно, в октаву.

Наведений звукоряд служив для супроводу «Д у
ми про Олексія Поповича» і «Про сестру», а також 
для мажорних козачків; для мінорних козачків Гон 
чаренко тільки перестроїв 3-й і 10-й підструнки та 
fa, тобто на півтона нижче, через що вийшов стрій 
гами (d-m oll), струни ж в стислому розумінні, тоб
то ті, що зображені під басовим ключом, зоставалися 
неперестроєними. При виконанні «Думи про удову» 
Гончаренко перестроїв всі струни і підструнки на 
тон вище, не відміняючи їх релятивного значення, не 
переміняючи інтервалів межи ними, з чого вийшов 
стрій E-dur (струни la-si-mi-la-si і підструнки mi-fa

у присланій од Вас записі закінчення

звучало Можливо, що Кравченко з
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-sol -la і т. д.), але се не походило з того, щоб 
«Дума про удову» взагалі виконувалася в вищому 
тоні, тільки з того, що Гончаренко хотів навмисне для 
фонографа вище і евентуально виразніше заспівати. 
Щ одо довгих п’яти струн («басків»), натягнених 
вздовж грифа, то завважено, що Гончаренко, граючи 
часом, і то зрідка, натискає їх пальцями лівої руки 
вгорі, як то робиться при грі на гітарі, на скрипці 
і на інших подібних струментах. Очевидно, через те 
кожна поодинока струна може видавати по кілька 
ріжних тонів, тим часом як кожен з приструнків має 
тільки один тон.

З  листа до Ф . А/. Колесси, 21 груд- 
ня 1908 р. Тбілісі

Щ одо уваг, то можу хіба три малі подати, а то, 
власне: 1) ледве чи лівобережний українець (К р а в 
ченко) міг вимовляти «третий» замість «третій», отже, 
може б, Ви се переслухали ще в фонографі і відповід
но скорегували; 2) хоча Ваш спосіб становити в клю
чі діези відповідно до гами, на якій побудована дума, 
а не так, як звичайно їх становлять, видається мені 
дуже дотепним і науковим, але люди, непризвичаєні 
до такого, можуть попасти в помилку і навіть привчи
тися виконувати думи з тією помилкою (при мені 
один добрий музикант довший час грав Ваш у думу, 
невірно уживаючи діезів, а потім ми уже, знаючи, як 
повинна звучати дума, догадалися, в чім його помил
ка) —  отже, з уваги на се варто б зробити примітку 
десь на видному місці, що звертала б увагу виконав
ців на те, як поставлено знаки в ключі. Коли сей лист 
прийде до Вас уже запізно і в коректі не можна буде 
сеї примітки зробити, то кажіть пізніше вклеїти ко
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льорову смужку з такою приміткою у відповідному 
місці; 3 ) замість скорочуючих знаків покрас ліпше 
було б виписувати вповні їх виконання, тим більше, 
що, здається, Кравченкові покраси частіше звучать

так: £/ тим часом, як у Гончаренка трапляються й

такі: коли ж се марудно виписувати щоразу,
то може ж ще можна вспіти видрукувати значення 
покрас у примітках, як звичайно пояснюються знаки 
покрас в сучасних виданнях класиків.

Оце і все, що ми можемо сказати з поводу Вашої 
прекрасно виконаної праці, оскільки знаємо її досі.

Тепер маю до Вас прохання одне, але то лише 
в тім разі, коли справа не забере Вам багато часу та 
не завдасть клопоту. Може, пробуваючи у Відні, могли 
б Ви принагідно довідатись, кілька б коштувало там 
видання 500-строфових українських пісень (самих ме
лодій з підписаними під нотами першими строфами 
тексту латинським друком, а з передмовою по-німець- 
ки). Боюся, що я вже спізнилася з сим проханням, 
бо вже Ви досі либонь у Відні (а може й вернули?), 
але якби ще було вчасно, то я була б Вам незмірно 
вдячна, коли би сьте були ласкаві розвідатися про сю 
справу.

З  листа до Ф . М. Колесси, 16 трав
ня 1909 р. Т славі

...М іж іншим перекладаю давньоєгипетські л і
ричні пісні (не з гієрогліфів, а з німецького перекла
ду), що заінтересували мене подібністю до —  україн
ських!
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Уж е б хто сподівався! Збираю сь писати єгипет
ські вражіння, але ще ні слова не написала. Хорош а 
се сторона, і я вже звикла любити її не як чужу.

З  листа до Б. Д. Г рінченка, 
2.11 1910 р. Гелуан

Дуже дякую Вам від себе і від імені мого чоло
віка за надіслану книжку «Дум». Незвичайно втішно 
було мені бачити сю велику працю викінченою і дове
деною до ладу Вашим високоосвіченим старанням. 
Тепер уже справді можна сказати «Наша пісня, наша 
дума не вмре, не загине!» Честь Вам і дяка за Ваші 
труди!

З  листа до Ф. М. Колесси, 25 трав
ня 1911 р. Київ

Т у т  один пан співав нам думи з Кол[ессиних] 
записів —  дуже гарно виходить, хоча пан той зроду 
не чув кобзарів —  се значить тільки форт[епіано] не 
може того вдати.

З  листа до О. П. Косач, 10 черв
ня 1910 р. Тславі

ЛІРИЧНІ ПІСНІ ДАВНЬОГО ЄГИПТУ

Пісні, подані тут, не фантазія і не наслідування. 
Се справжні твори давньої єгипетської поезії, що до
ховалися до нашого часу на каміннях, у трунах моло
дих дівчат і —  на смітниках великих давніх міст (че
рез те декотрі маємо тільки в уривках). Кож на з них 
має більш ніж 3 000 літ, одна тільки («Н апис на 
стовпі») «молодша», бо походить з 700-го року 
до Р. X .
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Перекладені вони на нашу мову не з єгипетського 
первотвору, звичайно, а з наукового німецького пе
рекладу проф. А . Відемана *, причому з прозаїчної 
форми повернені в віршовану. Зроблено се тому, що 
коли однаково точного перекладу дати не можна, не 
бувши єгиптологом, і коли ритміка єгипетського вір
ша та й сама вимова єгипетських слів нікому невідома 
(єгипетське ж письмо дає тільки ідеї, а не звуки), то 
зоставалося єдино можливим перекладати не букву, 
а дух первотвору. Д ух же той, гадаю, не можна бу
ло б передати, перекладаючи пісню не піснею, а про
заїчним переказом,—  не можна собі уявити ніякої 
пісні в такій формі. Крім того, деякі з тих пісень, по
при екзотичні подробиці, в цілому промовляють 
чимсь таким близьким, знайомим, що ритм рідної на
шої пісні самохіть пристає до того тричі-тисячолітньо- 
го змісту. Таке було почуття перекладача, а якщо 
воно привело до помилки, то, може, колись україн
ський єгиптолог настане, що ту помилку поправить. 
Тим  часом хотілося показати хоч так сі зразки ясної, 
радісної поезії великого загадкового народу. Доля 
того народу не була веселою —  вся історія його про
йшла під гнітом або своїх деспотів, або чужих напас
ників —  і все ж таки десь бралася сила не закривати 
очей на радощі світа й ж иття; —  може, тому той народ 
і прожив так довго!.. Ясними радощами усміхаються 
сфінкси, веселі барви сяю ть навіть на стінах гробо
вищ і рідко трапляється сумний вираз на скульптур
них та мальованих поличчях тих папірусових трун, де 
замикались мумії чорні. Така  сама ясність і радощі 
духа виявляються і в перекладених тута піснях.

*  Див.: A. Wiedemann. Die Unter haltungs litleralur 
der alten Aegypter. Leipzig, 1903.
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Проф. Відеман вважає їх не «народними», а «літера
турними», але, минаючи вже те, що сі терміни взагалі 
не мають твердої наукової основи, українцеві, звик
лому до своїх високо «літературних» народних пісень, 
скоріше либонь здасться правдоподібним, що власне 
народна душа могла зродити сі співи, прості, нештуч- 
ні і щирі, хоч непозбавлені й майстерності в вислові. 
В  перекладі додержано якнайближчої точності щодо 
тексту, поданого у проф. Відемана, і нігде зміст не 
віддавався на жертву формі (скоріш навпаки), тож 
коли ці прадавні пісні промовляють до душі новітньо
му читачеві, то се буде заслугою не перекладача, 
а народа-творця...

З  листа до О. П. Косач. 20 черв
ня 1912 р. Кутаїсі

Дуж е дякуємо за Людкевича —  уже одержали. 
Там  найінтересніші пісні —  лемківські.

З  листа до О. П. Косач, 23 верес
ня 1912 р. Кутаї

Нема чого й говорити, що 3 вальки з ненаписа
ною музикою не треба мені посилати. Властиво, по
силаючи ті чисто музикальні (без слів) продукції, ми 
і самі не сподівалися, щоб їх можна було списати на 
ноти, бо музику бандури наш фонограф брав взагалі 
невиразно, ми думали тільки, що воно матиме для 
Вас інтерес тільки як зразок (хоч і слабо уданий) 
віртуозної гри Гончаренка, якою, здається, він пере
важує всіх інших теперішніх кобзарів. Було послано, 
от аби Ви послухали, та й щоб воно доховалося в му
зею. Може бути, якийсь сильніший фонограф (наш 
був дешевенький і поганенький) міг би схопити ті
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самі мелодії виразніше, може се вдасться й зробити, 
бо Гончаренко ще грає і тепер, але все це вимагає дов
гої переписки й часу, то нехай воно вже колись, як 
живі діждемо, вийде хоч і окремою працею, а тепер 
не варто задержувати видання, що розпочате головно 
для дум, а все інше в ньому є вже, властиве, лю ксу
сові додатки. Повного ідеалу ніколи досягти не мож
на, а вже те, що Ви списали, становить таке велике 
діло, що більшого од Вас ніхто не сміє вимагати. 
Я  гадаю, що Вам не слід сушити собі голови ще й ти 
ми біографіями кобзарів, се міг би і хтось інший, на
приклад, Сластьон, зробити, та воно й не зв ’язане 
органічно з Вашою роботою, бо мало служ ить до 
музикального вирозуміння матеріалу. Про Гончарен
ка ми, здається, в свій час поробили якісь нотатки 
(тепер уже виразно й не згадаю ), але я їх з собою не 
брала. Я  написала до чоловіка, щоб він, коли ті но
татки існують, послав їх  Вам, але ж мій лист ітиме 
звідси до К ута їса  тижнів зо два, а з К ута їса  до Вас 
теж щось коло того, то, може, і спізниться. У  мене 
спогад про Гончаренка лишився дуже ясно, але, так 
мовити, «белетристично», себто більше враження від 
його природно-інтелігентної особи, від його тонко 
артистичної вдачі, ніж якісь спогади про факти. 
Я  маю на меті колись записати те враження так, як 
воно відбилося в моїй душі, але тепер через недугу не 
можу зробити сього як слід, та й ледве чи такий пор
трет надався б до Вашого строго-наукового викладу. 
З  фактів я пам’ятаю тільки, що Гончаренко походить 
з кріпацької родини, що він осліп, маючи 12 літ, по 
довгій хоробі очей, що вже як він був безнадійно хо- 
рий на очі, пан, властитель його батька (прізвисько 
пана і назву хутора, десь під Харковом, де вродився 
і зріс Гончаренко, я забула), випадково побачив його
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і наказав повезти в Х а р к ів  до славного окуліста, але 
окуліст сказав, що вже запізно гоїти очі, а якби при
везли раніше, то можна було б вигоїти. Коли я бачи
ла Гончаренка—  1908 р.,—  то він сказав, що має 72 
роки, а тепер, з нагоди його виступу в концерті, пи
сано в «Раді», ніби він має понад 80 літ. Чи помиляє
ться «Рада», чи сам Гончаренко, як то буває з про
стими людьми, того не знаю. Навчився він гри на 
бандурі уже сліпим від старого кобзаря з Х а р к ів щ и 
ни, але ймення його вчителя я не пам’ятаю. Колись, 
казав, заробляв чимало на ярмарках, але пізніше по
ліція заважала, і він під старість, повдовівши, пішов 
жити до свого сина, залізничного робітника в Сева
стополі, звідки й до нас у Я л ту  приїздив. Ми поси
лали до нього нашу наймичку, бо він не міг би приїха
ти сам, тому що не держав поводиря (в  Севастополі, 
добре знаючи місцевість, він ходить сам, тільки без 
бандури, бо інакше поліція ч іпляється), на пристані 
в Я л т і поліція таки вчепилася до нього, як до жебра
ка з недозволеним способом прошения (з  бандурою), 
і тільки запевнення наймички, що Гончаренко не жеб
рак, що він їде в гості до відомих людей, на відому 
адресу, врятувало бідного артиста від неприємності. 
В  ньому справді нічого жебрацького немає, починаю
чи з одежі, пристойної чумарки, як носять пригородні 
селяни в Харківщ ині, і смушевої шапки, і кінчаючи 
поводінням, повним гідності, без запобігання, але й 
без ароганції (яка часом помічається у знаменитостів 
«з народу»), все в ньому повне благородної просто
ти, особливо кидається в вічі його рука з тонкими 
артистичними пальцями і велична поза високої, 
стрункої, зовсім не згорбленої постаті. Н е  тільки 
грошей, але й найменшої послуги він не вважає при
ймати дарма, так, наприклад, коли на пароході йому
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траплялось просити матросів провести його, то він 
потім грав їм за те на бандурі і не приймав ніякої 
плати. Він, очевидно, любить свій хист не тільки 
через те, що він дає йому зарібок, бо дуже часто 
у вільний час грає «сам собі» свої музикальні п’єси, 
без співу. Коли раз трапилось, що фонограф чомусь 
віддав у карикатурному тоні (з  поганим, якимсь ко
зиним тембром) його псальму про «Правду», він, ду
маючи, що то якийсь навмисний жарт з нашого боку, 
так образився, що ледве ми могли його переконати в 
нашій невинності,—  так може ображатись тільки ар
тист, що поважає свій хист. Він знає і любить тільки 
старосвітський репертуар, а до нових і «модних» те
пер співів (як, напр., пісні про Морозенка з новочас- 
ними додатками) ставиться скептично і холодно. До 
етнографів відноситься з повагою і без упередження, 
як до людей, що роблять якесь потрібне і серйозне 
діло. Мене дивувало, як він, терпляче і принатурю- 
ючись до незносних часом капризів нашого фоногра
фа, готовий був годинами співати, по скільки раз 
проказувати слова, стараючись при тому виразною 
повільною рецитацією улегшати мені роботу записува
ча. Оце і все, що я можу подати фактичного про Гон 
чаренка. Я к  він був у Києві, то передав мені через 
мою матір привітання, я запитала матір про його ад
ресу, але ще не маю відповіді і не знаю, чи він і те
пер мешкає в Севастополі, чи де-інде.

З  листа до Ф . М. Колесси, 5 бе
резня 1913 р. Гелуан

«Вісник культури і життя» 35 був нічого собі ін
формативний журналець, хоча й не вартий був таких 
жертв, які на нього положені. [...]Коненков 36 його має
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деякий талан, але до «генія» либонь ту т  ще далеко, а 
що його боги чисто кацапські, коли не фінські, то се 
безперечна правда, а я в них зовсім не пізнаю «ре
лігії батьків моїх», що відбилася такими прекрасни
ми лініями і барвами у веснянках, колядках, обрядах 
та легендах. Чому слов’янські боги конче мусять бути 
косолапими, кривоносими повтворами —  всі! коли 
в наших казках навіть ворожа сила —  «змій» —  уяв
ляється часто в подобу знадливого красуня. А  «пере
лесник»? а русалки? а «золотокудрі сини» тої богині- 
царівни, що має на чолі зорю, а під косою місяць? 
Се ж либонь близька родина того Даждьбога, що 
вийшов таким «ідолищем поганим» у Коненкова?.. 
Зреш тою , коли хто собі уявляє, наприклад, лісового 
бога «без спины, с одной ноздрей», то чому ж його 
таким і не зображати, тільки нема чого розпросторю
вати сього «ідеалу» на всіх слов’ян, а треба виразно 
зазначити, до кого саме він належить. Н у , та цур їм, 
тим чужим богам! що вони мене обходять?

З  листа до О. П. Косач, 31 берез- 
ня (12 квітня) 1913 р. Гелуан



Д О Д А Т К И

З  КНИГИ «СТАРО Д АВН Я ІСТОРІЯ С ХІД Н И Х 
НАРОДІВ»

ВСТУПНА РОЗПОВІДЬ

Початок людського хисту можна теж прослідити в дуже 
давніх часах. Хист людський почався з того, що людині хоті
лося якось краще зробити коло себе, і початки хисту видно 
навіть на деяких речах камінного періоду. Так, напр., знахо
джено барвисті черепашки, нанизані на шкураток, або камінці, 
гарно обточені, видно, що то вживалося не на користь, а для 
краси. Теж саме видно і в теперішніх диких людей: вони чіп
ляють на себе черепашки, пера, красять на собі волосся, а ча
сом надрізують пружки на тілі і запускають у надрізи краску, 
що зветься «татуїровкою». У диких людей тії покраси ува- 
жаються дуже почесними, й старший в племені може робити 
кращу татуїровку носити яскравіші покраси, ніж інші люди 
з того племена. Деякі покраси та узори татуїровки навіть зов
сім заборонені для простого люду, їх і носити мають право 
тільки старші. В бронзовому періоді знаходять навіть дуже ба
гато різних покрас та оздоб, і деякі з них зроблені дуже гар
но, з правдивим хистом. Можна думати, що хист у людей 
з'явився разом з першими людськими знарядами, а людина, 
хоч як вона мало розвита, все ж таки тямить зробити якийсь 
там знаряд з глини, чи з каменю, чи з дерева, отже видно, як 
давно живе хист поміж людьми. Знаходжено не раз посуд, як 
видно було, дуже давнього часу і на ньому вже було видря
пано або пальцями видавлено щось подібне до узору. На пле
тінках диких людей видно теж різні узори, або трава іншої 
барви вплетена, або просто якось майстерніше виплетено. Вид
но, що для людини не досить було просто аби чим нап’ястися, 
тільки вона хотіла, щоб її одежа була якась краща.
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Як тільки люди навчилися говорити, з'явився хист мови, 
себто поезія. Звісно, спочатку вона була дуже первісною і най
більше видно сю початкову поезію в співі диких людей (у пер
вісних людей поезія завжди йшла поруч із співом). Поезія та 
звичайне не така, як теперішня, а далеко простіша, навіть 
надто проста, але все ж, почувши пісню диких людей, можна 
зауважити, що то таки пісня, а не просто розмова. Перше 
всього у ній є щось подібне до розміру, до музичної мелодії, 
єсть приспівка, себто одно або скілька слів, що приспівуються 
по скілька раз після скількох слів пісні, найчастіше слова при
співки нічого не значать. Слова первісної пісні (не тільки при
співки) часом нічого не значать. Часто пісня та складається 
навіть не з слів, а просто з гуків: та-та! ба-ба-ба! і т. д.

Кожен чув, як співають дуже маленькі діти, отже може 
з того уявити собі пісні первісної людини.

От на зразок дві пісні диких людей:

П і с н я  д и к и х  а в с т  
на п о х о р о н і .

Кагсіапу £агго 
Матгпиі £агго 
№1а пабіо 
ІМиг^а Ьгоо.

а л і й ц і в ,  що  с пі

Се значить: Братика знову 
Сина знову 
Більше я
Не побачу ніколи.

Д р у г а  т е ж  п о г р е б о в а  п і с н я :
Твоє тіло в Вейшематі,
Але душа прийшла сюди,
І збудила мене зо сну,
Приспівка: Га-а, га-а, га-а, га!

В першій пісні видно якийсь розмір, у другій ми бачимо 
приспівку, що не значить нічого. Таких приспівок єсть багато 
у диких людей, напр.: аЬапсі! аЬапсі! КуаЬ еИ \\'а!
(Подібні приспівки задержались і в наших піснях, напр.: а-а! 
в колискових. Гей! в чумацьких, Ти-ни-ни! в танцюристих 
і т. п.). Кожен раз, співаючи ту приспівку, дикі люди б’ють 
в бубни і дзеленчать різними брязкалами. Се вже перший сту
пінь музики. Тая музика, як і спів, дуже груба і проста, в ній 
ледве можна спостерігти яку-небудь мелодію, але все ж у ній 
єсть якийсь порядок (такт), більша або менша прудкість 
(темп), а се вже показує початок музики. При тій пісні і музи
ці дикі люди часто танцюють і танок той залежить од співу
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і музики, так: коли грають тихше, то й танець тихший, коли 
грають прудко, то й танцюють прудко. Тут уже видно поча
ток танцю, а не просто плигання. Первісні люди уважали та
нець (так само, як і спів, і музику) не тільки забавою, але й 
ділом поважним. Се видно з того, що при таких поважних ви
падках, як весілля, смерть, війна, співались особливі пісні (ве
сільні, погребові, військові) і танцювались особливі ганці. 
І тепер у всіх диких племен є свій військовий танець, вони ві
рять, що той танець дає силу воякам і відвертає ворогів. Доб
ре відомо теж, що дикі люди мають мисливські танці ‘ ду
мають, що танці ті мають силу принадити звірину.

Спів, музика і танець розвивалися дедалі більше. Пісні 
людські добирали більшої краси і дедалі більше одрізнялись 
од звичайної розмови. Деякі народи бронзового періоду мали 
свою поезію досить багату.

Хист малювання, так само як і різьбярства, почався 
з того, що люди хотіли самі зробити те, що бачили круг себе. 
Малювати люди почали теж дуже давно, бо знаходжено не раз 
малюнки допотопних звірів, надряпані на каменях. Потім люди 
набирались більшої вправності і майстерності, і вже деякі 
ідоли богів бронзового періоду мають вигляд досить гарний. 
Ідоли і малюнки первісних людей часто були помальовані різ
ними барвами, але, звісно, те малево було дуже невеликого 
хисту і не хутко люди дійшли до теперішньої майстерності. 
З  малювання повстало і письмо: перші люди просто малювали 
те, про що хотіли написати, потім скорочували ті малюнки для 
скорості, дедалі поскорочували так, що трудно вже й догада
тися, з якого малюнку повстали їхні букви.

ІСТОРІЯ МЕДІЙЦІВ І ПЕРСІВ

...На дорозі з Багдаду в Тегеран, на землі давньої Медії 
стоїть скеля 456 метрів заввишки, зветься вона Бегістун. Ске
ля та гостро обтесана і на ній вирито багато фігур та написів. 
За два місяці трудно відмалювати всі ті малюнки, а злізти на 
вершок тої скелі дуже тяжко і небезпечно. Написи Бегістун- 
ські самі важні з усіх, які відомі, і написані вони на трьох дер
жавних мовах: на перській, на медійській та на асірійській...

...На Бегістунській скелі виритий Дарій і різні люди, що 
здіймали повстання проти нього. Хоч вони там усі зв'язані на 
один шнур, але вони всі повставали в різні часи. Цар топче 
ногами Гаумату мага, а дев'ятеро інших стоять перед ним зв ’я-
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зані на один шнур з руками, назад заложеними. Над ними над
писані їхні ймення. Угорі проти царя зроблена символічна фі
гура, яка часто малювалася при асірійських царях, думають, 
що вона має з ’являти царевого феруера. Ось написи над пов’я
заними: «1) Се Гаумата, маг, що брехав, говорячи: Я Барзія, 
син Куруса, я цар. 2) Се Атріна, що брехав, кажучи: Я цар 
Сузіани. 3) Се Надітабіра, що брехав, кажучи: Набукодорос- 
сор, син Набонагіда і цар Вавілонський. 4) Се Фравартіс 
(Фраортес), що брехав, кажучи: я Ксаттріта з роду Кіаксара, 
цар Медійський. 3) Се Марія, що брехав, кажучи: Я Ума- 
нес, цар Сузіани. 6) Се Цітратакма, що брехав, кажучи: Я цар 
сагартійців, з роду Кіаксара. 7) Се Вагіаздата, що брехав, 
кажучи: Я Барзія, син Куруса, цар. 8) Се Араку, що брехав, ка
жучи: Я Набукодороссор, син Набонагіда, цар вавілонський. 
9) Се Фрада, що брехав, кажучи: Я цар Маргіани. 10) Се Са- 
рука, сакієць».

...Окрім царських пам'ятників, невідомо чи була в персів 
ще яка література (Зенд-Авеста і т. д. належать до літератури 
медійської і то релігійної), але зате пам’ятників зосталося 
скілька і дуже цікавих для історії. Окрім відомого вже нам 
Бегістуну, є ще один дуже важний, зветься він Чіль-Мінар (со
рок стовпів), стоїть він на землі давньої Персії там, де було 
місто Персеполіс. Єсть то руїни царського двірця, в котрому 
жило, як видно, чимало царів в різні часи. Стоїть той дворець 
на високому горбі, висіченому з великої камінної скелі, до кот
рої він і притикається одним боком. Отже сей горб становить 
собою підмурівок, на ньому вже поставлений дворець з дикого 
каміню та мармуру. Сам підмурівок нерівний, а поділений на 
скілька вищих і нижчих терас (спадів), обведених мурами, 
складеними з великих каменів без глини і цементу. Мури ті 
високі і товсті, вони розділяють менші тераси між собою. 
А кругом усеї просторіні іде ограда — великий та високий 
зубчастий мур з одною тільки брамою на заході, до брами 
теї входиться по великих сходах. Сходи ті дуже широкі (всіх 
щаблів ті сходи мають 208). Угорі (на підмурівці) проти бра
ми видно руїни портика, його стіни прикрашені дивними звір- 
ми (крилатими волами з чоловічими головами в рогатих шап
ках), але звірі ті дуже зруйновані. Потім чотири колони 
одділяють сей портик від другого такого ж самого. Праворуч 
від другого портика є цистерна, висічена з каменю, куди вода 
збиралась підземними водопроводами. Потім від цистерни 
йдеться до других сходів, що ведуть на верхню терасу. На
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стінках тих сходів дуже багато різних фігур (барельєфів), де
які (верхні) дуже попсовані і невиразні, а деякі дуже добре 
заховані, бо були засипані землею і тільки недавно відкопані. 
Там намальовані різні народи Персії з своїми сатрапами, не
сучі річні податки цареві. Між сатрапами є деякі в довгі” 
медійській одежі і шапці, деякі в короткій перській одежі 
і в штанях широких, деякі знов з голими руками й ногами, 
і сі остатні, кажуть, найкраще намальовані.

Тими сходами йдеться на верхню терасу, де стоять руї
ни головного дворця, він власне й зветься Чіль-Мінар. Ду
мають, що він був построений при Ксерксі, синові Дарія, було 
там 72 колони, але всі вони повалені, зосталося стояти тіль
ки 15. Колони ті внизу товщі, угорі тонші, п’єдестал у них 
подібний до перекинутої квітки лотосу, самий стовбур попро- 
вожений рівчаками, угорі колони зроблена покраса (горішня 
покраса колони зветься капітель). Закруток на капітелях ін
ших колон дуже багато, до 16-ти. Певне над тими колонами 
була стріха дерев’яна колись, а окремі хати одділялися ки
лимами замісто стін.

Трохи далі від сих руїн є ще руїни шести менших двор- 
ців. Перший з них поставлений на вищій терасі і до нього 
з Чіль-Мінару треба йти по сходах, теж прикрашених баре
льєфами, але ті сходи дуже зруйновані, на сих сходах пороб
лені двірські сліги, що несуть усякі наїдки та поданки. Дво- 
рець сей, як видно з напису, що на ньому є, поставлений теж 
при Ксерксові, він зложений з величезних кам’яних плит, 
хати в ньому невеликі, межи малюнками коло одвірків є фі
гура самого царя, за ним ідуть двоє слуг з парасолем, над 
головою його феруер. Як видно, всі барельєфи були колись 
пофарбовані. Другий дворець страшенно зруйнований, так що 
там не можна нічого розібрати, тільки зостались цілі троє 
дверей.

Третій дворець був построений при Дарієві (там є 
напис), він дуже просторий, з дуже товстими стінами, має 
двоє дверей, одні більші, другі менші. Там коло одвірків є на
мальований цар на троні, а за ним євнух з опахалом. ЦаР 
убраний по-медійському, в руках має берло, перед ним стоїть 
щось подібне до турецького наргіле. Перед троном стоїть чо
ловік в короткій одежі і щось допроважує цареві. За рамкою 
сього образа намальовані ще дві фігури — царська сторожа. 
На другому малюнку намальований теж цар на троні, тільки 
трон той стоїть на двох рядах людей, що підтримують його.
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Всі ті люди різно убрані, і через те думають, що вони мають 
собою з являти підданих народів. Но обидва боки сього п’є
десталу є дві колони з лев’ячими лапами, а над царем щось 
ніби намет. Над царем, як завжди, феруер. Думають, що 
перси перейняли від асірійців звичай малювати сих феруерів, 
тільки що в асірійців він з ’являв собою бога, а в персів хіба 
вже генія, бо маздейська віра заборонила всякі ікони. Врешті 
напевне невідомо, що та фігура мала значити чи феруера, чи 
може що інше. Отже релігійних малюнків у персів не було; 
хоч і єсть якісь алегоричні фігури людини, що б’ється з левом 
або однорожцем; лева, що душить однорожця або змія, але 
може то просто має представляти царя (або ідею царства), 
що б’ється з ворогами. Може ж знов перси просто перейняли 
сі малюнки від асірійців, не дбаючи про те, що мають вони 
з ’являти собою. В руїнах Персеполісу дуже багато сих різних 
дивовижних звірів, але чоловік, що б’ється з ними, зветься 
завжди царем. Деякі історики думають, що той цар, то є 
Ахемен, основатель династії Ахеменідів, дехто знов думає, що 
то Зороастр, але то все непевні догадки.

Четвертий дворець зовсім зруйнований, тільки п’єдестали 
від колон зосталися.

Далі на окремій терасі п’ятий дворець теж дуже розва
лений, але все-таки ціліший. В ньому одна заля велика 
з 36 колонами і скілька менших кімнат, що малися бути ца
ревими покоями. Найкраще доховалися в сій будові двері, над 
дверима покраси в зовсім єгипетському стилі. Від сього двор- 
ця йдуть підземні водопроводи до цистерни на дворі. Від шо
стого дворця дуже мало що зосталося.

За оградою усіх тих будов є ще дві могили: Дарія та 
Ксеркса.

Про дві могили згадують і грецькі історики. Могили ті 
(власне, могильні пам ятники) висічені з скелі, як підму
рівок Чіль-Мінару. До них нема жадних сходів і добратися 
до них дуже трудно по стрімких та гострих каміннях. Власне 
через те вони й зосталися цілі, що до них трудно було до
статися. На фасаді могили зроблений ніби портик з чотирма 
колонами, замість капітелів ті колони мають волові голови 
з передніми ногами, ті голови наче підтримують зубчастий 
карниз. Вище над карнизом, в глибокій ніші зроблений ба
рельєф: цар на естраді перед олтарем з вогнем, його підтри
мують два ряди людей і дві колони з лев’ячими головами 
і з орлиними лапами. По боках ніші зроблено шість якихось
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фігур в медійських та перських одежах. Цар тримає в руці 
лук; над ним феруер. Дверима, вбраними в єгипетському 
стилі, входиться в середину могили. Там, в середині, є низька 
хата з трьома нішами, де певне колись труни стояли, але те
пер їх уже нема.

Учені шукали навколо Чіль-Мінару останків давнього 
міста Персеполісу, але знайшли дуже мало: всього одну ко
лону і ту розбиту та перекинену. її розвалили курди та ара
би, вириваючи з неї шматки заліза, якими вона була збита. 
Мешканці тамошні кажуть, ніби розбійники ті були покарані 
смертю за руйнацію тої колони, кара ніби йшла від Соломона 
та чорта, що поставили ніби сі будови. Але певно не довго 
вони боятимуться злих духів, бо вони певні, що під усіма 
давніми будовами мають конечне лежати скарби.

Ще далі від Чіль-Мінару в долині Мургаб, де, як ду
мають, було колись місто ГІасаргад, стоїть пам’ятник Кіра. 
Єсть то щось на кшталт піраміди з білого мармуру, 16 футів 
заввишки, з уступами ніби сходи, уступів тих 6, на тій піра
міді на найвищому уступі стоїть труна (саркофаг), навколо 
піраміди видно руїни мурів та колон. Там стоїть і той стовп, 
де є барельєф Кіра з написом: Я Курус, цар Ахеменід. Отже 
історики грецькі писали, що Кір похований в Пасаргаді, і че
рез те і думають, що то і єсть місце Пасаргаду.

Від Сузів (місто в Сузіані, де найбільше жили Ахеме- 
ніди) зостались тільки руїни мурів, на тих мурах видно ще 
де-не-де краску. Там же є і дуже розвалені руїни царського 
дворця з великою залою в 36 колон, подібного до Чіль- 
Мінару.

На руїнах Екбатани медійської знайдено колону, подіб
ну до тих, що в Чіль-Мінарі.

Весь перський хист походить від чужих народів, найбіль
ше від асірійців, тільки що матеріал для будов у них трохи 
інший. Дещо (напр., колони) дуже подібне до грецького, інше 
знов до єгипетського. Тільки що у персів далеко все гірше 
виходило, ніж у тих народів, від яких вони попереймали. Самі 
перси мало що строїли, а заставляли робити забраних в по
лон єгипетських та асірійських майстрів, або наймали з чу
жих, напр., фінікійців. Ходячи війнами, царі перські бачили 
чужі дворці, отже й собі хотіли таких самих, а як у їхній сто
роні ніхто такого зробити не тямив, то мусили спроваджувати 
чужих людей. Потім же вони грабували чужі малюнки та ста
туї і перевозили їх в свою сторону, як се робив, напр., Камбіз
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у Єгипті. Перед Кіром в Персії зовсім не було ніякого хисту, 
а став він розвиватися тільки тоді, коли перси почали завойо
вувати чужі краї. При Дарії в Персії було багато майстрів 
грецьких з Малої Азії, отож вони вибивали гроші, «дарики», 
та може й помагали ставити будови. Найбільш однак було 
майстрів асірійських. Хоч може й чужі майстри старались 
приладитися до перського вподобання, однак зовсім залишити 
свого стилю не могли.

ІСТОРІЯ ЄГИПТЯН

...Друга династія походила теж з міста Тені, вона царю
вала 302 р. За сеї династії почалося поважання святих звірів, 
принаймні найважніших: вола Апіса, що вважався постаттю 
бога Пта, йому поклонялися в Мемфісі найбільше; вола Мне- 
віса, що був у місті Он (Геліополіс по-грецьки); святого цапа 
в окрузі Мендезійському. Від другої династії зосталась піра
міда на п’ять уступів, могила царя, отже вона єсть найдавні
ший пам’ятник з цілого світу; вона збудована трохи іначе, ніж 
всі інші піраміди: ті всі мають підмурівок рівносторонній, а ся 
має довгастий, вона має низькі вузькі двері, ними йдеться до 
хати в середині піраміди, де колись стояла труна царева, але 
труну ту забрано до Берлінського музею. Піраміда ся зветься 
Саккара.

Третя династія царювала 214 р., вона походила з Мем
фісу. Від неї зостався цікавий пам’ятник: великий барельєф, 
що з ’являє царя Сневру. Цар той заложив єгипетське місто 
на Сінайському півострові, щоб там здобувати мідь. Цар сто
їть і тримає за волосся якогось ворога подоланого, що впав 
перед ним на коліна, другою рукою цар здіймає над головою 
ворога зброю. Над царем напис: «Цар обох Єгиптів, Горус 
переможець, Сневру, великий бог». Барельєф сей дуже гру
бої роботи. Три статуї трохи кращої роботи, що тепер стоять 
в Паризькому музеї, були зроблені певне близько того часу, 
що й барельєф. Єсть то статуї якогось Сепи, урядовця, родича 
царського та ще святця білого вола з жінкою Назою, що теж 
названа царською родичкою.

Від четвертої династії зосталися найзнакомитіші пам’ят
ники: дві піраміди царів з сеї династії, Хуфу і Шафри. Геро
дот зве сих царів Хеопс і Хефрен. Найдавніша піраміда Хеоп- 
сова (Хуфу), вона ж є і найбільша, при землі має 248 метрів 
кожний бік її. Заввишки вона має 133 метри.
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Піраміди будувалися терасами з каменю вапняного, се
редина тих терас набивалася землею, а вся піраміда зверху 
накладалася рівними каменями полірованими.

Але на Хеопсовій піраміді нема сього лицювання (на ін
ших воно єсть), вона має 206 уступів (сходів), кожний зав
вишки в 2 або 3 локті. Велика піраміда має двері з північного 
боку, що провадять у вузьку галерею, галереєю можна зайти 
до кімнат, в одній з яких стояла царська труна. Над тією 
кімнатою є ще п’ять інших, зовсім порожніх, вони зроблені для 
того, щоб верх піраміди не був дуже тяжкий над царським 
склепом. Всі ті кімнати вироблені посередині цілої піраміди. 
В другій піраміді кімната зроблена нижче при землі, вирубана 
в цілій скелі, і над нею нема порожніх хат. Над дверима 
Хеопсової піраміди один німецький мандрівець видовбав ве
личезними гієрогліфами імення короля Прусії і тим, звичайно, 
показав увесь свій вандалізм.

Обчислено, що на одну піраміду велику пішло стільки 
каменю, скільки треба було б на обведення муром цілої Фран
ції, якби той мур був у 2 метри заввишки. Хто знає, скільки 
життя і сили людської пішло на будівлю сих камінних гір, 
поки то вони були поставлені. Ще ж тоді не знали як слід ні 
механіки, ні архітектури (видно в ті часи не вміли зводити 
склепіння, бо його нема ніде в хатах пірамідних). Геродотові 
казали єгипетські святці, що на будування великої піраміди 
пішло ЗО років. Геродот розповідає так про те будування: 
«Хеопс почав з того, що зачинив усі церкви, заборонив по- 
данки і заставив усіх єгиптян робити на себе; одні мусили 
лупати гори Арабські та возити камінь до Нілу, а потім пе
реправляти його через Ніл; другі приймали його та тягли аж 
до Лівійських гір. З місяці 100 000 людей були при сій ро
боті. Десять літ робили мощену дорогу, щоб нею возити се 
каміння, не лічучи сюди ще часу того, коли робили над тею 
горою, де мала стояти піраміда, та над підземною хатою, де 
мав бути колись похований цар. На саму ж піраміду пішло 
20 літ. Потім Хеопс умер, процарювавши 30 років, і настав 
брат його (по других істориках син) Хефрен, той теж почав 
будувати піраміду і мучити над нею людей. Він царював 56 ро
ків. Отак то єгиптяни будували 106 років, а увесь час церкви 
були позамикані».

Не все справедливе в сій розповіді, бо сії царі не тільки 
не замикали церков, а ще й нові будували. Єгипетські історики 
кажуть, ніби Хеопс на старість, покаявшися, навіть святі книги
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писав. Він же наказав відновити церкву богині Атор. Хеф- 
рен же збудував церкву з білого алебастру перед великим 
сфінксом.

...Так мучили царі народ над пірамідами, народ же, хоч 
не смів повстати, однак часом оддячував царям після їх смер
ті тим, що не давав їх ховати в тих пірамідах. Так сталося 
з двома царями, народ розлютився і казав, що коли ті царі 
будуть поховані в пірамідах, то він витягне і роздере їх на 
шмаття. Тоді родичі поховали їх так, що ніхто ніколи не до
відався, де були вони поховані.

Одного разу учені знайшли побиті статуї царі покидані 
в глибокий кам’яний колодязь, певне то були статуї тих царів, 
по смерті яких повстав народ. На одній такій статуї написано, 
що то Фафра (Хефрен), той що поставив другу піраміду. Ста
туя та мало попсована, вона зроблена з твердого каменю 
диориту. Постать і поза царя така, як завжди в єгипетських 
статуй: цар сидить на троні випростаний, руки покладені на 
коліна, в одній р у ц і  ніби звитий папірус. На поруччях трону 
лев’ячі голови. На боках трону зроблені рельєфом дві рос
лини. лотос і папірус, емблеми горішнього і долішнього Єгип
ту. Вираз цілої фігури спокійний і величний. Робота досить 
гарна, особливо, коли пригадати страшенну твердість матер’я- 
лу, з якого зроблена статуя. Недалеко від піраміди Хефрена 
є великий сфінкс. Він витесаний з цілої скелі і тільки там. де 
не вистачило скелі, докладено привезеного каменю. Тіло сфінк
са має 57 метрів наздовш, воно сливе ціле засипане піском 
(остатнього часу його розкопали з піску). З  піску виринає 
тільки голова, що має 9 метрів заввишки, видно, що колись 
вона була помальована на червоно. Де-не-де вона пооббивана. 
На ній написано пєрогліфами, що вона з ’являє Гармаку, бога 
зіходячого сонця. Перед ним стоїть колона царя Тутмеса 1-го. 
18-ї династії, але він сам (сфінкс) був поставлений далеко 
раніше, бо єсть храм, поставлений при цар; IV династії, Шаф- 
рі, і присвячений тому самому сфінксові. Постать сфінкса ча
сто стрівається в пам’ятниках єгипетських. Поєднання тіла 
звірячого (лев’ячого найчастіше) з людською головою єсть 
емблема сили, з ’єднаної з оозумом, тільки богам та царям 
надавалася така постать. Сфінкси в ж;ночій постаті трапля
ються дуже рідко.

...На тому полі, де стоять піраміди, був колись так зва
ний город мертвих (некрополіс), кладовище давнє єгипетське. 
Було воно дуже велике, бо на ньому ховали людей з Мемфісу,
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що стояв по той бік Нілу, і мертвих перевозили човнами на 
кладовище. Там і тепер є багато могил, звичайне, дуже роз
руйнованих. Єсть могили, подібні до пірамід, тільки менші; 
єсть просто хати, у них у середині пороблені ями, наче коло
дязі, від тих ям ідуть ходи попід землею до льоху підземного, 
де вже стоїть труна. Стіни сих могильних хат укриті малюн
ками, але все то малюнки зовсім не релігійного змісту. Богів 
та різні святощі почали єгиптяни малювати при «середньому 
царстві», а в давніші часи, про які власне тепер говоримо, вони 
малювали тільки людей та звичайних світових істот. На мо
гилах намальований завжди покійник з своєю сім’єю при якій- 
небудь роботі, якою він завжди при житті займався. Нама
льовані різні сценки з його життя: от він на полюванні, несе 
козу на плечах, а собак веде на шнурі, або знов полює на бо
лотах та в очереті диких болотяних птиць; то знов він стоїть 
на полі, наглядає над женцями, то лічить мірки збіжжя, або 
часом він малюється даючий поданки богам, але боги ті не 
намальовані. Межи написами молитов сливе нема, єсть тільки 
дуже коротенькі молитви до Анубіса, бога-шакала, сторожа 
могил та проводаря мертвих на той світ. В хатах намогильних 
були тільки посередині столи для щорічних поданків, що при
носили родичі покійного, та ще в маленькій замурованій хатці 
стояла зовсім навіки замурована статуя покійника.

...Від історії політичної (себто царської) давньої держави 
зосталися тільки самі обривки, та й то по більшій часті леген
дарні. Але зате історія культури та хисту єгипетського най
краще відбилася в пам’ятниках сього давнього Єгипту і її 
можна ясно вичитати, дивлячися на ті незчисленні малюнки, 
барельєфи, статуї, ремісничі та всякі інші знаряди, які зоста
лися нам від тих стародавніх віків. А се може власне і єсть 
найцінніше в людській історії — історія культури. Шкода тіль
ки, що багато тих дорогих пам’ятників було знищено та попсо
вано раніше, ніж учені могли їх відмалювати, зіпсував їх час, 
дикі бродячі народи, а ще гірше європейські невігласи ман
дрівці виписуванням своїх йменнів та різних дурниць.

З  малюнків сих видно, що єгиптяни вже й в ті часи були 
народом культурним, тямущим в господарстві, ремеслах, різ
них промислах і навіть в хисті (як на ті часи). І дивна річ! 
в ті давніші часи малюнки та статуї були кращі, ніж в пізніші 
часи «нового періоду», постаті були натуральніші, не такі тонкі, 
довгі та безжилі, як у пізніших фігур, рухи були живіші, ціка
віші, не такі вимучені та одноманітні. Самі теми малюнків були
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цікавіші були то сцени з щоденного життя, мало було в їх велич
ності та ідеї, але в них відбивалося ціле життя людське. Ми 
бачимо на них, як ті люди ріллю вправляли, бидло годували, 
полювали, рибу ловили, хати ставили, статуї робили, малю
вали, пряли, ткали і всяку роботу робили; ми бачимо забави 
тих людей, танці, гімнастику; музичні струменти, убори, оде
жу, покраси; оздоби зостались навіть не тільки в малюнках, 
а й в  натурі, бо при мумії в труну часто клали різні перстені, 
намиста та різні інші покраси, надто багато сього було при 
жіночих муміях. Ремісникам клали в труну їхні ремісничі зна- 
ряди. Що любив чоловік при житті або чим займався, те йшло 
за ним і в труну, тільки живі істоти не ховалися з мертвими 
у землю, як то бувало часом у інших давніх народів.

...Треба спогадати знакомиту статую царя давнього пе
ріоду Ра-Ем-Ке: фігура та з дерева, а очі їй зроблені зо шкла 
і підбиті фарбованими цвяхами, так що зовсім видається, ніби 
статуя дивиться. Статуя ся має дуже натуральний вигляд, 
надто коли порівняти її з іншими статуями єгипетськими.

...Є в Римі хороша статуя Нілу, роботи греко-римської. 
Ніл зроблений в постаті діда величезного у вінку з колосків; 
він лежить, спершись на сфінкса та на ріг достатку. На нього 
повлазили 16 дітей, кожне в лікоть заввишки, вони мають 
з ’являти 16 ліктів, потрібних для доброї поводі, себто, щоб 
урожай був добрий, то треба було, щоб Ніл під час поводі 
здійнявся на шістнадцять ліктів вище своєї звичайної рівні.

Близько озера Мері був великий дворець, що звався 
Лопе-рогунт (Ьоре-го-ЬонпО, що значить — дворець над озе
ром, а з тої назви греки зробили Лабірінтос (ЬаЬупп^оз). 
Цей Лабіринт був дуже знакомитий здавен по всіх країнах. 
Був він поставлений певне при XII династії, бо на стінних 
написах часто стрівається ймення царя Аменема, а як відомо, 
те ймення мало багато царів X II династії. Геродот каже, ніби 
він був збудований за пізніших часів. От як описує Ге
родот сей Лабіринт: «Я бачив його і зважив, що він вартий 
своєї слави. В ньому є 12 дворів, обведених мурами, і стільки 
само брам: шість брам виходять на північ, шість на південь. 
В самій будові 100 кімнат, а ще стільки само під землею. 
Я був тільки в верхніх кімнатах і розказую тільки про те, що 
сам бачив; що ж до підземних кімнат, то я знаю про них з чу
жих слів, бо єгиптяни-сторожні не хтіли мене туди допустити, 
перед те, що там лежать поховані святі крокодили та царі, 
що збудували Лабіринт. Отже, про підземну частину я знаю
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тільки по слуху. Що ж до верхньої, то я сам її бачив і вва
жаю її за найвеличнішу будову в світі. Не можна не дивува
тися на ті закручені та химерні переходи та суточки, що ве
дуть з двора в двір, з кімнати в кімнату. Всі ті будови з ка
меню і дахи на них камінні; на стінах скрізь малюнки та 
покраси. Кожний двір оточений колонадою з білого каменю. 
На кінці Лабіринту є височенна піраміда і на ній вироблені 
різьбою великі звірі (барельєфи)».

Невідомо, навіщо був збудований той Лабіринт. Одні ка
жуть, що то просто був царський дворець; другі кажуть, що 
то був надгробний пам’ятник царя Меріса; інші знов догаду
ються, що може то була радна палата, куди збирав цар на
чальників єгипетських ном (округів) на раду і де розражали 
над краєвими справами. Все то може бути, але ніщо не певне.

Єсть біля давніх Теб руїни могил князів X II династії. 
Там знайдено найдавніші єгипетські колони. Мають вони дуже 
просту форму: просто обтесаний стовп з квадратними наклад
ками вгорі і внизу, видно, що сі колони хоч і зроблено з ка
меню, але зроблені на подобу дерев’яних стовпів. Деякі істо
рики почали догадуватися, що може єгиптяни перейняли сі 
колони від греків, або що може греки перейняли від них фор
му своїх дорійських колон. Але ж тут певне нема чого шукати 
якогось переймання, бо поставити простий стовп та обтесати 
його рівненько з різних боків легко і без чужої науки.

Ті руїни княжих могил, де єсть оті колони, з ’являють 
собою просто печери, вибиті в скелі, і тільки вхід до тих пе
чер прикрашений колонами, та ще в кожній печері в середині 
є по чотири колони. Всередині стіни печер помальовані, хоч 
там так темно, що малюнків тих без світла не видко, але ж 
єгиптяни не дбали, чи хто бачитиме їх роботу, коли прикра
шували свої могили. Малюнки ті подібні до тих, що в моги
лах «давньої держави», все то сцени з життя щоденного і нема 
між ними жадного малюнку релігійного змісту. На тих малюн
ках намальовано багато людей різних чужих племен: видно, 
що єгиптяни в ті часи вже пізнали багато чужих африканських 
та азіятських племен, торгуючи та воюючи з ними. Між ін
шим, там єсть цікавий малюнок, що представляє переселення 
чужого племена в Єгипет. Племено те названо в нарисі Аам, 
було воно племено семітське з Палестини. Намальований ве
ликий гурт людей, попереду йде старшина і веде цапа за роги, 
видно на дарунок краєвому цареві; за старшиною — його 
товариші, узброєні списами та луками, далі діти їдуть на ослі,
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за ними гурт жінок (жінки нагадують жидівський тип), по
заду чоловік, граючий на лірі, і ще один з луком. Ні коней, ні 
верблюдів нема на сьому малюнку, тільки осли. Взагалі кінь 
з ’являється тільки на малюнках «нової держави», а верблюда 
нема нігде на жадному малюнку єгипетському.

(Нова держава)... Під той час в краю запанувала віра 
і святці. Скрізь будувались церкви, а надто в тих величезних 
«стоворотих» Тебах. Церкви будувалися при дворцях царських, 
в церквах малювалися часом царські походи та перемоги, 
в дворцях скрізь по стінах були боги, так що церква і дворець 
сливе не одрізнялись між собою. Скрізь видно царів, що при 
помочі бога топчуть ворогів під ноги (при новій державі впер
ше почали малювати коней та вози). Скрізь дивні релігійні 
емблеми, невидані до тої пори, дедалі вони робляться все див
ніші, все фантастичніші.

Від нової держави багато лишилося руїн, а ще більше під
земних могильних переходів, там сила малюнків та барельєфів, 
хоч туди ніколи не западає сонячне світло. Царські могили, 
звичайно, найкраще оздоблені, в тих могилах знайдено чимало 
дорогого каміння, надто в могилах цариць. Багато тих могил 
є в горах лівійських.

Теби були збудовані по обидва боки Нілу. Будувалися 
вони довго, скілька віків; не одна династія царів поставила 
там свої дворці. То було найкраще, найбагатше місто в цілому 
Єгипті. Відколи ж зруйнували їх перси, прийшли Теби в упа
док і вже за римських часів були вони сливе тим, чим тепер, 
величезними сумними руїнами, та де-не-де між ними стояли 
селянські хатки. При початку нашого X IX  століття ще б мож
на було відбудувати багато тебанських пам’ятників, але ніхто 
про теє не дбав, турки та араби розносили каміння з тих па
м’ятників для своїх будинків. Однак ще й тепер зостались ве
ликі руїни при теперішньому містечку Карнаку. Треба знати, 
що на руїнах Теб поміщаються чотири містечка: Карнак, Лук
сор, Курнаг та Медінег-Табу.

Східна частина Карнакських руїн зветься Тутмозейон, бо 
вона являє собою дворець, початий Тутмесом і достроєний 
його нащадками, теж Тутмесами. Сей Тутмозейон одділяється 
від іншого дворця, збудованого при царях X IX , X X  та X X I 
династії, великим двором, де стоять два обеліски, один цілий, 
другий вже розбитий. Обеліск єсть то великий стовп, угорі 
гостро затесаний. Ті два обеліски (на тих обелісках написано, 
що на роботу їх пішло 7 місяців часу) поставила цариця Га-

266



тасу з роду Тутмесі По смерті Тутмеса 1-го вона стала 
царювати замість своїх двох братів. Вона часто казала робити 
свої статуї в мужеській постаті і з бородою. Вона поставила 
в Тебах по другий бік Нілу велику церкву, на стінах тії церкви 
намальований великий поход в сторону Пунт (Фінікію), на
мальовані люди, що несуть різну здобич, взяту на війні, і цілі 
дерева для пересаджування в Єгипет. Далі намальовані човни, 
там теж переможне військо, що сурмить у сурми і тримає ко
рогви з написом імення цариці Гатасу.

Третій двір в Тутмозейоні прикрашений колонами з по
статями бога Озіріса, вироблений високим рельєфом. Далі 
йдеться до двірця Тутмеса III, найславнішого царя X V III ди
настії. В тому дворці є так звана «кімната предків», вона була 
дуже розмальована і там були виписані ймення 60-ти Тутме- 
сових предків, яких він вибрав, щоб їм честь давати. Тепер 
та саля і цілий дворець дуже зруйнований.

...В Тутмозейоні багато малюнків та написів про походи 
Тутмесів, але про краєву власне Єгипетську історію з них 
дуже мало можна довідатися, хіба тільки що можна дослідити 
розвиток хисту будівничого та малярського та деяких нових 
звичаїв релігійних. Дивна річ, на деяких малюнках чогось то 
старанно позбивані голови у тих фігур, що мали з ’являти цар
ського бога Аммона, так саме і ймення сього бога теж скрізь 
повидовбувані. Що то мало значити, чи який протест народу 
проти віри, чи проти царя, невідомо.

...Після Тутмеса III найглавнішим царем X V III династії 
був Аменготеп III. Він поставив Луксорську церкву і сполучив 
її з Тутмозейоном довгою вулицею, обставленою по обидва 
боки сфінксами та баранами, було їх усіх до 600, але тепер 
зосталося дуже мало, та й то пооббивані. На лівому березі 
Нілу близько могильних печер теж була Аменготепова церква, 
але тепер з неї тільки невиразні звалиська зостались, отож 
коло тії церкви стояли дві величезні статуї, що греки звали 
колосами Мемнона. Се дві сидячі фігури 20 метрів заввишки 
(такі як дім на чотири поверхи). На них написано ймення 
Аменготепа III. Одна статуя перебита надвоє і перекинута. 
Одні історики кажуть, що її розвалив Камбіз, а другі кажуть, 
що землетрясення. В давні часи з тих статуй щодня при сході 
сонця йшов якийсь гук, подібний до гуку ліри. Через те греки 
видумали, що то статуї Мемнона. сина ранньої зорі, і що то 
він вітає свою матір щоранку. На п’єдесталах статуй багато 
грецьких та римських написів, де говориться про той надзви
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чайний спів статуй. Один римський імператор казав поправити 
ті статуї і замазати на них всі щілини, після того статуї пере
стали співати. Певне, що то роса, спадаючи через ті щілини 
в середину статуй, лунала гуком, подібним до гуку струн на 
лірі, а може повітря, пробиваючися через щілини, так гуло.

...В Карнакському дворці єсть одна зала, збудована при 
Сеті І, се дуже величний пам’ятник єгипетського хисту будів
ничого. Вона має 100 метрів завширшки, 50 метрів завдовшки 
і 23 метри заввишки; в ній є 12 колон, 10 метрів завтовшки 
кожна, колони ті мають капітель, подібну до квітів лотосу; 
деякі знов простішої форми, такі колони найчастіше стріча
ються в єгипетських будовах. Вікна в тій залі були не дуже 
великі і загратовані, так що в залі світло було не дуже ясне 
і через те стрілющі барви на малюнках не так різали погляд. 
Малюнків тих було дуже багато скрізь по стінах та на коло
нах, але більшість їх була пороблена не при Сеті І, а при си
нові його Рамзесі Мейамуні. Той же Рамзес казав вималювати 
всі походи свого батька.

...Рамзес ще при житті свого батька ходив на повсталих 
народів куші та шарі в Ефіопії. В Нубії в одній церкві єги
петській намальовані на стінах ті походи, потім тріумфальний 
поворот додому Рамзеса, що веде до свого батька подоланого 
князя ефіопського і двох його синів, а за ним військо несе 
багату здобич та веде полонених ' дивних звірів середньої 
Африки.

У великій підземній церкві Абу-Сімбельській намальова
ні великі походи Рамзеса II проти кушитів та негрів в Африці 
та в Азії проти хетів, що збунтувались і зірвали договір, зроб
лений з Сеті І.

...На західному березі Нілу, в долині Курнаг є руїни 
Рамзесового дворця. Дворець той подібний до Карнакського: 
довгі ряди сфінксів, колони, подвійні колонади навколо дворів, 
стовпи зо статуями і зали з колонами всередині. Там сила 
малюнків та барельєфів, єсть і величезна статуя Рамзеса. На 
місці давнього Мемфісу теж знайдена друга така статуя.

Єсть один малюнок єгипетський, де представлено, як пе
ревозили такі статуї.

Абу-Сімбельська підземна церква теж збудована при 
Рамзесі. Там є колоси, висічені в цілій скелі. Там же в церкві 
богині Атор є статуї царя, цариці і їхніх дітей, при церкві 
тій багато є колон з головою Рамзеса II, що тримає сина на 
колінах. В сій церкві є ще статуя Рамзеса, що стоїть перед
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єгипетською сонячною трійцею: Ра, Горусом і Фта. Окрім того 
ще сила малюнків походів Рамзесових.

Хоча й Рамзес побудував багато різних будов, однак 
люд не заховав злої пам’яті по ньому, як по інших будівни
чих. Рамзес бо мало заставляв єгиптян робити, все то було 
побудовано невільниками-бранцями з чужих народів. Може на
віть деякі його походи мали єдину мету — здобування невіль
ників для роботи. Через те в Єгипті дедалі зібралось дуже 
багато чужого невільного люду, що погибав на тяжких робо
тах. Між тим людом були і жиди (гебреї). Знайдений на руї
нах Теб малюнок, що представляє жидів на роботі під догля
дом єгиптян. Власне жидів часто заставляли ходити на 
будівничі роботи.

...Могили всіх царів подібні між собою, тільки що одні 
краще, другі ж гірше прикрашені. Котрий цар довше царював, 
того й могила оздобніша. Бо кожний цар починав прикрашу
вати свою могилу від дня вступления на царство. Коли ж він 
помирав, то його клали в могилу, а двері до неї замуровували 
навіки. Найкраща могила Рамзесова, там сила малюнків, богів, 
царів, там є кімнати з колонадами. В найкращій кімнаті стояв 
саркофаг з білого алебастру, там мала бути мумія Рамзеса, 
але саркофаг знайдено порожнім. Саркофаг той тепер у Бри
танському музею.

...Походи Рамзеса III змальовані на мурах церкви і двор- 
ця, що стоїть біля колосів Мемнона. Місце, де вони стоять, 
зветься Медіне-Табу, так звались давні Теби. Там є велика 
церква Аммона з великими пілонами, колонами зо статуями 
і великими круглими колонами; перший двір сеї церкви дуже 
зруйнований, але другий добре ще доховався. Там зосталася 
велика колонада, покрита стелею, помальованою блакитною 
барвою з білими зорями. На колонах та на стінах сила малюн
ків. За тим другим двором було ще багато будов, але вони 
всі в страшних руїнах. Скрізь по тих розвалених мурах видно 
малюнки: все військові справи царя Рамзеса III та хвала йому 
за блискучі перемоги. Далі є церква, поставлена ще за Тут- 
месів і прикрашена за різних царів єгипетських. Біля тії церкви 
знов дворець Рамзеса III. Там теж багато малюнків: у се
редині дворця по стінах намальовані різні сцени двірського 
життя: цар серед гарему, цар, граючий в шахмати, ’ т. д. 
На надвірній стороні знов військові сцени.

...У Луврському музеї стоїть саркофаг Рамзеса III. Сар
кофаг той з рожевого граніту, на ньому намальоване сонце,
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переходяче підземні країни. Могила Рамзеса III велика, має 
скілька хат, багато прикрашена цікавими малюнками різного 
змісту побутового і релігійного. Там змальовані всі доби року 
в Єгипті, по одному малюнку на кожний місяць. Там єсть 
і два знакомиті «арфісти», що то їх кожний мандрівець зма
льовує. Тільки всі ті малюнки дуже попсовані димом від фа
келів мандрівців вчених і невчених, та написами різних ймен- 
нів споглядачів; інші споглядачі навіть повідломлювали собі 
чимало шматків «на спомин» либонь. Як будуть панове ман
дрівці так далі справлятися, то може хутко від давніх малюн
ків і сліду не стане.

ПАМ'ЯТНИКИ.

Од єгипетської цивілізації лишилося дуже багато па
м’ятників, незважаючи на вікове плюндрування. Од неї все- 
таки зосталося більше пам’ятників, ніж од якої іншої давньої 
цивілізації; зосталось їх багато і в Єгипті, чимало теж пере
везено було в європейські музеї, а найбільше в Британський 
музей. Багато теж є їх в одному єгипетському музеї, що засну
вав один француз (Маріетт) в передмісті міста Каїру — в Бу- 
лаху, музей той має не менше цікавих речей, як музей лон
донський та паризький.

Від будівничого хисту зосталися будови для вжитку 
громадського і релігійного, себто дворці та церкви, окрім того, 
великі кладовища, піраміди та некрополі. Окрім сього, зоста
лося багато різних малюнків, статуй та менших речей для 
всякого вжитку, з них то й приходиться добачати історію куль
тури єгипетської. Історію хисту однак все-таки трудно прослі
дити, хоч і як багато зосталося від того хисту. Бо хоч і можна, 
відчитавши гієрогліфи, довідатись, до якого політичного періо
ду належить яка річ, але ж з того ще не виходить великої 
науки, бо хист єгипетський так мало одмінявся, що пам’ятники 
давнього періоду і періоду Птоломеїв мало одні від других 
здрізняються і треба бути знавцем, щоб їх розпізнати без 
напису, до якого власне періоду належать. Правда, у єгипет
ського хисту були свої часи процвітання і упадку і невеликі 
одміни в способах роботи, періоди чужоземного впливу, але 
все-таки «стиль» єгипетський від початку до кінця зостався 
той самий.

Початки єгипетського хисту невідомі, про них дещо мож
на догадуватися по малюнках пізнішого часу, де змальовані
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хати тощо. Найдавніші пам ятники, які зостались, належать 
до часу IV династії, але вже по них видно, що в ті часи хист 
ьтипетський стояв дуже високо. Великі обтесані каміння, ход- 
ники в пірамідах, видко, потребували багато зручності й знат
тя. Церкви сього періоду, як видно по малюнках того часу, 
були дуже правого і простого стилю, покрас у них сливе не 
було, стовпи і стіни були прості, рі високі. Від того часу 
либонь мало зосталося нам пам’ятників, бо при нападі гіксосів 
Єгипет був дуже сплюндрований. Однак після вигнання гіксо
сів хист єгипетський знов відродився, початок того відроджен
ня однак невідомий, коли і як власне воно почалося. Взагалі 
в Єгипті при чужих пануваннях упадав хист, після ж політич
ного відродження наступало завжди і відродження хисту. 
Се було либонь через те, що в Єгипті всі громадські будови 
залежали від царів, отже, який цар, або, краще сказати, дер
жава, такий і хист був, і при чужому пануванню краєвий хист 
ішов у занедбання, коли ж наступала знов національна ди
настія, то знов бралася відбудовувати та нові будувати церк
ви, дворці і т. д.

Церкви єгипетські не були громадськими будовами, як 
наші, їх скоріше можна порівняти до наших монастирів; люди 
не збиралися молитися в церкви, процесії відбувалися на мі
ських вулицях, а поданки подавалися через святців, у церк
вах же тільки святці жили та святі звірі виховувалися, та стоя
ли статуї богів і всяке начиння для святих одправ. Трудно, 
сливе неможливо, одрізнити єгипетську церкву від царського 
дому, та воно й не дивно, бо цар же вважався за бога, а царе
дворці були разом з тим і святці (коли не вояки). План бу
дівничий, всі покраси були однакові як в церкві, так в дворці, 
в дворці малювався Аммон та інші боги, в церквах часто ма
лювалися царські походи і стояли царські статуї. Дворці ж 
і церкви одрізнялися від звичайних домів тільки великістю 
та багатством покрас, план же їх був однаковий: один або 
скілька дворів квадратних з портиками, потім зала з колонами, 
потім остатній двір, оточений кімнатами, і серед нього власне 
й була святиня — олтар. Вхідна брама завжди мала два пілони 
по обидва боки, взагалі ціла така брама з двома такими баш
тами зветься пілон. Перед пілоном іде вулиця, обставлена 
сфінксами. Буває часом по дві таких брами одна за другою. 
Такий план домівки ще й тепер затримався скрізь на сході 
по багатших домах. Тільки що замість кам’яних колон ужи
вають зв ’язки лотосу або стовбури пальм, замість кам’яних
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стін дерев’яні. Та й кам’яні колони єгипетські уявляють собою 
наслідування тих стовбурів пальмових та лотосових стеблів. 
Мури, що оточують будови, зроблені знадвору одлогі, всере
дині прості. Надвірніх колонад в Єгипті не було, простий мур 
оточував усі будови, тільки за часів Птоломеїв почали робити 
колонади надвірні (під впливом греків), але й там колони 
були сполучені високою балюстрадою, що доходила до трьох 
четвертів високості колон, отже, ся колонада була більш по
хожа на ограду. Склепів та арок теж не було в Єгипті, хоч 
в руїнах Абідосу і є стелі, подібні до склепіння, але то скле
піння не кругле, а зроблене виступами, взагалі ж покрівлі в 
Єгипті були рівні, як і тепер скрізь по оселях східних. Може 
пілони власне для того робилися, щоб чимось оживити одно
стайність мурів та плесковатих дахів. До пілонів приставля
лися дерев’яні тонкі щогли, а на них чіплялися барвисті по
краси, стрічки тощо. По боках пілонів ставилися колосальні 
статуї та обеліски.

Єгипетські пам’ятники збудовані з піскуватого каменю, 
з великих плит, деякі частини зроблені з граніту, а часом 
з алебастру. Вони мало оздоблені знадвору, а більше зсереди
ни. Зате всередині були прикрашені з великою розкішшю, 
окрім величезного розміру колон і мурів, простори ліній 
і товщі колон, вражають око ярі барви малюнків. Малюнки ті 
покривають колони, мури, стелі. В сухому, темному кліматі 
Єгипту барви заховуються добре і досі ще дивують своєю 
ярістю. В залах вони ще не так разять око, бо там світло 
прислонено вузькими вікнами, але в середині дворів світло 
і барви сліплять очі. Колони в залах стоять дуже густо, бо 
інакше не стримали б ваги стель, але через ту щільність не 
можна проглянути з одного кутка зали на другий, а видно 
тільки якийсь нескінченний ліс колон. Вражіння, правда, ве
личезне, тільки вже надміру величне.

Окрім колон, єгипетські будівничі вживали ще й стовпи 
різної форми. Стовпи або простінки пішли певне від того, що 
при копанню великих печер робітники лишають часто простін
ки, аби печера не завалилася. Стовпи оті зостались і потім 
в «стовпах Озіріса», були то широкі стовпи чи простінки, а до 
них була прислонена статуя Озіріса, сама статуя не впиралася 
головою в стелю, а служила тільки для покраси. Такі простін
ки, тільки вужчі, були подібні вже до стовпів, стовпи ті були 
обтесані з чотирьох боків, часом же були гранясті, як, напр., 
в Бені-Гассанських гротах, тоді вже вони були подібні до
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колон, та навіть вже мали щось подібне до капітелі, однак сі 
колони гранясті належать до давнього періоду, в середньому ж 
і в новому вони вже не трапляються ніде. Таке либонь було 
походіння стовпів і колон в сторонах, де найбільше будувалося 
з каменю, в сторонах же, де вживалося до того дерево, колони 
кам’яні вийшли просто з наслідування дерев’яних, як ми вже 
говорили. Та хутко сей дерев’яний тип зовсім витіснив кам’я
ний, отже Бені-Гассанські гранясті колони зникли, а колони, 
наслідуючі стеблі лотосу й папірусу, запанували скоізь по 
Єгипті. Спочатку робилися колони наче чотири зв ’язані стеблі 
лотосу, потім наче скілька таких стеблів і по цілій колоні че
рез те йшли нерівні рівчаки, потім рівчаки зникли, а зостався 
рівний стовбур з одною квіткою лотосу замість капітелі, або 
з бутоном сієї квітки. Взагалі в сих колонах, не вважаючи на 
їхню масивність, видно старання майстра наслідувати дуже 
точно ростину.

Підземні печери може вийшли просто з копалень та кам- 
неломень, досить було в таких натуральних (або, краще ска
зати, припадково зроблених) печерах вигладити стіни і простін
ки, помалювати їх та порізьбити, зробити ширше й прикрасити 
вхід, щоб вийшла хороша церква підземна, або склеп могиль
ний. Потім же, звичайне, такі гроти робилися й навмисне, але 
може бути, що початок їх був такий. На стовпах в одній Абу- 
Сімбельській церкві пороблені обличчя Атор (АіЬог), первісної 
ночі, матері сходячого сонця. Ймення її (АЖог) значить хата 
Гора, в написах зветься вона «царською оселею дитини», і че
рез те малюється завжди з пілоном на голові.

За часів Птоломеїв почали робити колони з головою 
Атор (може їх робили й раніше, але з давніших часів їх не зо
сталося). Замість капітелі на колонах з чотирьох боків зроб
лено обличчя Атор з пілоном на голові. За римлян се обличчя 
Атор робилося вже поверх лотосової квітки. Ще були колони 
з головою Беса. потворного демонічного бога. Потім за часів 
Птоломеїв та Цезарів почали робити розмаїті колони з капі
телями з різних квітів та листя, але то вже був грецький 
вплив, правдиво ж єгипетськими можна вважати капітелі ло
тосу, папірусу та з головою Атор і Беса.

Малювання й різьба в Єгипті йшли завжди поруч із 
будівництвом, всі пам’ятники вкриті малюнками й різьбою, 
окрім невеликої давньої церкви сфінкса в Гізегу, єдиної церкви 
давнього періоду. Написи, поясняючі малюнки, сами вирізані 
(видовбані) і помальовані; взагалі малюнки від написів одріз-
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няються більше великістю, ніж чим іншим. Єгипетська різьба 
була трьох способів: видовбана, пукняста і так званий «врі
заний рельєф» (intaille relief), себто фігура вирізана була 
наче в ямі, так що вона хоч і пукняста, але не виступає над 
рівень стіни. Се має вид, начеб фігура була вирізана пукнясто, 
звичайним способом, а потім вдавлена в стіну. Сей спосіб 
різьби властивий тільки єгипетському хистові. На барельєфах 
єгипетських обличчя зроблені в профіль (боком), а очі de face 
(цілі). Сцени релігійні і військові не однакові були по виразу, 
в релігійних сценах фігури дуже штивні, поважні, зовсім мов 
камінні, у військових більше руху і непримушених постав, вид
но більше близькості до натури, хоч і там всі люди один до 
одного подібні і тіло їхнє ненатурально довге і тонке, але при
наймні пози розмаїтіше і ближче до натури.

Щодо статуй єгипетських, то вони мали вид штивний, так 
сказати, будівничий через свою великість та й через постави. 
Вони бувають стоячі, сидячі, навколішках і лежачі, коли сюди 
лічити фігури на саркофагах. Обидві сторони статуї бувають 
завжди до крайнього ступня симетричні, ніколи голова не бува 
схилена в жаден бік, ніколи тіло не буває сперте на одну ногу 
більше, ніж на другу; у сидячих на троні руки завжди протяг
нуті на колінах, у стоячих заложені на грудях або спущені 
вздовж тіла, від котрого вони не відстають ніколи. За спиною 
у статуй часто буває камінна примурівка немов решта стіни, 
до якої вони були прислонені колись. Статуї, стоячі на колінах, 
тримають завжди на руках невеликий олтар якого бога. Статуї, 
сидячі на землі, сидять або по-турецькому, якщо вони чолові
чі, або присівши, якщо жіночі. Волосся спадає ніби кучерями 
окремими, а замість бороди робився стовпчик, причеплений до 
підборіддя. Очі трохи скісно поставлені, вуха високо, вираз 
лиця і вся постать спокійні, штивні, наче мертві.

В малюнках, як і в статуях, пропорція (розмір) всіх 
частин тіла досить вірна. Зостався один недокінчений барельєф 
і по ньому видно, як вони робилися. Перше всього ціла про
сторінь гратувалася рівненько, потому малювались контури 
червоною барвою і поправлялися синьою, а потім вже по тих 
лініях вибивалося долотом. Либонь на кожну фігуру йшло од
накове число грат, а тільки, як до великості, гратувалося дріб
ніше чи ширше, через те і всі люди на єгипетських малюнках 
немов одно з другого змальовані.

Статуї давнього періоду, як ми се вже раз казали, були 
кращі від статуй пізніших періодів. Тіло в них було міцніше
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збудоване, мускули видатніше, пози вільніше. Може ще й від 
того статуї мемфіського давнього періоду так відрізнялися від 
тебанського пізнішого, що самі типи єгиптян Верхнього і Ниж
нього Єгипту різнилися де в чім. У статуй нубійських обличчя 
і все тіло грубше й кругліше, ніс широкий, губи товщі, підбо
ріддя в жінок одвисле. Все то залежить від місцевого типу.

гз
Газелі. Рельєф з палацу Лшшурбані

Гранітні статуї були пофарбовані тільки подекуди: очі, 
волосся та одежа; статуї з іншого каменю були цілком пофар
бовані. На статуях давнього періоду нащось підведені попід 
очима зелені смужки. Всі взагалі барельєфи були помальовані 
навіть в підземних ходах і темних хатах могильних, що були 
замуровані назавжди. Найкраще заховалися до наших часів 
мальовані берельєфи з могили Сеті. Єгиптяни вживали тільки 
мінеральні фарби, бо вони не вицвітають од сонячного світла 
та повітря. Малювання (малярство) справжнє повстало пізніше 
розмальовування барельєфів і ввесь час мало одрізнялося від 
нього. Єгиптяни на рівній площі так само не накладали бар
вами тінів, як і на барельєфах, де це було ще не конче потріб
но. Ніколи вони не мішали барв, не давали відтінків, не згла- 
жували границь межі одною з другою барвою, через те
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малюнки їхні були ярі та різкі. Краски вони розпроважували 
клеєм або гарячим воском. Малювали по біляних або цементо
ваних стінах (таке малювання зветься тепер фрески). Таких 
фресок було знайдено чимало в тебських гротах могильних, 
хоч вони й дуже попсовані, однак ще й тепер можна постерегти 
на них спосіб малювання і зміст малюнків. На них змальовані 
різні сцени щоденного життя, домашні й польові роботи, по
лювання (з котами замість собак), найцікавіші між ними ті, 
що з ’являють збір гостей, учту якусь: сидять гості, жінки 
й чоловіки, у кожного в руках по лотосовій квітці, перед ними 
невільниці грають і танцюють.

Хист єгипетський навіть за нової держави не був цілком 
обмежований релігійним вжитком і темами,— як се часто го
ворять, хоч правда, що є багато малюнків і статуй, з ’являючих 
святі речі, але ж не менше єсть військових сцен і сцен щоден
ного життя. Навіть в могилах можна знайти чимало цікавих 
малюнків зовсім не релігійного змісту, але, правда, в тих са
мих могилах багато малюнків про суд душі на тім світі і т. п., 
тільки ж і в таких малюнках видно бажання маляра триматися 
близько до життя сього світу. Єгипетський хист видко завжди 
більше дбав за правду, ніж за красу, тільки ж правда його 
була дуже одностороння і виявлялася більше в позах та в сю
жетах, ніж в самих формах. Раз зазначений тип,— хоч би пер
вісно ' з життя взятий,— служив далі викройкою, шаблоном 
для всіх малярів, все в ньому було розмірено, ясно визначено 
і через те малюнки різних малярів, навіть різних часів немов 
усі одною рукою писані. Знайдено кілька моделів для царських 
голів та звірячих постатів, що по них училися малярі та різь
бярі. Надто видко сю шаблонність в релігійних малюнках, але 
се ще не так дивно, бо сливе завжди релігія врешті заковувала 
хист в певні рямці, як, напр., бачимо се в візантійському цер
ковному малярстві.

Отже малюнки єгипетські мало різнились від гієрогліфів, 
бо в жадній фігурі не було особистого виразу, кожна фігура 
виражала загальні ідеї, от як, напр., в дитячих малюнках всі 
люди і звірі подібні між собою, а тільки вони ставляться в 
різні постави і в різному числі, птоб виражати, наче на письмі, 
різні ідеї, події, справи. Для вираження ідей часто вживалося 
навіть форм, противних правда, так, напр., для вираження 
ідеї одваги протиставлялася до людського тіла голова лев’я
ча і т. д. Дедалі навіть самі ідеї були сковані і доведені до 
певного раз установленого числа, надто в релігійних та
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військових сюжетах; всі війни були подібні між собою на ма
люнках, так само як і всі суди та подорожі на тім світі, всі 
царські коронування, всі процесії і т. д. Зостався простір фан
тазії тільки в сценах з життя щоденного, бо там таки трудніше 
було правила встановлювати.

Однак все-таки хист єгипетський вище від хисту всіх ін
ших народів східних, якщо не красою своєю, то розмаїтістю 
тем, простотою і надто грандіозністю (часом навіть пересад
ною). Вони все будували на вічність.

Статуї та малюнки се ще не все, що зосталося від хисту 
єгипетського. Треба ще згадати різні начиння, меблі, оздоби, 
маленькі металеві статуетки і всякі штуки з дерева, глини 
і т. д. Сила їх скрізь по музеях, але то мала частка проти 
того, що попропадало в різні часи. Церкви єгипетські були 
дуже пишно прикрашені, там були золоті та срібні човни, ста
туї з дорогого каменю та слонової кості, оздоблені олтарі, різ
ний посуд та начиння золоте та срібне, та ще сила всякої здо
бичі, що царі понаносили з походів. Все те було понищене 
разом з церквами, зосталося ж незмірно мало проти того, що 
було. Найгірша руйнація була після указу одного римського 
християнського імператора, що наказав руйнувати церкви по
ганські; 40000 статуй загинуло тоді заразом, як пишуть істо
рики, а скільки ж то всього іншого було знищено, рознесено, 
розграбовано в давні та й в новітні часи?

Могили були менше плюндровані, бо до них тяжче було 
доступитись. Єгиптяни, боячись, щоб могили не позаливала по
відь нільська, робили їх далеко денебудь в горах Лівійських 
або в пісках пустині. А часто ще й труну замуровували в гли
бокій мурованій ямі до 25 метрів у глибину. Та все-таки не 
раз і туди доставалися розбишаки різні. Однак там найбільше 
було знайдено цікавих для науки речей, якими заповнені всі 
єгипетські дільниці в музеях. Можна бачити в Луврському 
паризькому музеї багато різного начиння, цікаві стільці на зві
рячих ніжках, складані дзиглики, фотелі, виложені золотом та 
слоновою кістю. Багато єсть там ваз усяких і навіть шматки 
тканин та галунів, та різних вишиванок, всі тії тканини з льо
ну, інших нема. Багато ламп череп'яних, бронзових, порцеля
нових, пляшок таких самих в формі квітів лотосу, або в формі 
звірів, мавп тощо (деякі між ними мають на собі написи з по
здоровленням новорічним). Чимало кошиків та всяких дерев'я
них прирядів. Багато штук до туалету: гребінців, шиньйонів, 
париків, слоїків різних з накривками в формі статуйок різних
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богів, а надто часто бога Беса. Є чимало музичних струментів. 
Потім всякі шпильки, голки з бронзи, веретена з процеляну, 
оздобні скриньочки, кошички, пляшечки туалетні дуже тонкої 
та химерної роботи. Отже не треба думати, що єгиптяни тя
мили робити тільки щось величезне, колосальне, трудно зва
жити, що більше може нас дивувати, чи ті колосальні будови, 
чи сі зграбненькі цяцьки туалетні, подібні до тих, які ще 
й тепер дивують подорожніх в Китаї. Маленькі ложечки та 
мисочки для розтирання туалетних фарб можуть справді ди
вувати, при маленьких ложечках держальця вироблені в формі 
звірів, людей, напр., зроблена дівчина з лотосом, дівчина з ар
фою, квітки, пташки. Чимало теж можна бачити намиста, вся
ких оздоб, ланцюжків, пороблених з золотих гадючок, рибок, 
очей Озірісових, ящурок, квіток лотосових з підвісками з голів 
Атор. Срібних речей надзвичайно мало проти золотих. Багато 
золотих браслетів з емаллю в різні узори, найчастіше нама
льований лев або грифон поміж квітами лотосу. Багато теж 
скляних та бронзових покрас.

По всіх оздобах видно, до якого хисту в таких речах 
дійшли були єгиптяни вже за часів Рамзеса II та навіть і ще 
раніше.

...Саркофаги робилися з граніту, базальту, вапняного ка
меню або з алебастру. Всі вони вкриті малюнками. Всередині 
саркофагу на дні намальована богиня Аменті, образ підземної 
країни, на неї клалася труна з мумією, на покришці намальо
вана богиня Нут, постать небесного склепіння, вона найчастіше 
малювалася в постаті жінки з дуже довгим тілом голим, упи
раючись ногами і руками, а спина вилучена, як склеп. Форма 
і покраси саркофагів були різні в різні часи. Найдавніші були 
зроблені просто, як скриня, часом таких скринь було три, що 
вкладалися одна в другу. А вже близько XI династії (Антев) 
почали робити труни в людській постаті. Обличчя тій труні 
часто було позолочуване, а інші, як, напр., труна цариці 
Аа — Готеп, мали цілу покришку позолочувану, посередині тії 
труни зроблена золота царська змія Уреус, а очі їй зроблені 
з каменю білого та зо шкла, в тій же труні, було знайдено 
багато оздоб різних.

Тепер скрізь по музеях багато тих трун, саркофагів, ма
лих пірамідок, каноп, звірячих та людських мумій, завитих 
у завої та з масками, наложеними на обличчя, маски ті позо
лочувані, а очі їм з емалю. Маски, помальовані рожевою крас
кою, належать до часів Птоломеїв, портрети, краще зроблені,
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належать до римських часів. Окрім того є багато статуйок 
різних, та шматки тканин з одежі, та полотна з мумій. А над
то багато тих жуків, що то вкладалися до труни; різні вони: 
і з глини, і з каменю дорогого, і з алебастру, і з блакитної 
порцеляни, і з зеленого яспису, і просто скляні.

ІСТОРІЯ АСІРІЙЦІВ ТА ВАВІЛОНЦІВ

Більше історичних відомостей зосталося, починаючи від 
панування Асур-ак-пала чи Асур-назір-гіала, що царював десь 
у 9 чи 8 віці. Зосталися руїни дворця сього царя. При сьому 
дворці була теж церква бога війни, обидві будови стоять на 
штучно зробленій горі, як і всі асірійські великі будови. Мури 
дуже товсті, з невипаленої цегли, накладені зверху гіпсовими 
кахлями з барельєфами та написами. При дверях, по обидва 
боки, стояли великі статуї то левів крилатих, то крилатих би
ків з людською головою, то всяких постатів з орлиними та 
лев’ячими головами. В середині зали всі ті переходи теж були 
вкриті барельєфами, що з ’являли царське полювання на різних 
звірів або царські походи. Всі ті малюнки забрані в Британ
ський музей.

До царювання сина Асур-назір-пала Салманесера відно
ситься один цікавий пам’ятник — обеліск чорного базальту, 
півтора сажні заввишки з трьома сходами на версі. Він покри
тий п’ятьма рядами барельєфів і довгим написом, де списана 
історія Салманесерового царювання. Барельєфи дуже добре 
доховалися, вони з ’являють царя, що приймає дари подоланих 
народів, між тими дарами різні звірі.

...Салманесеровий дворець стоїть по середині руїн двора 
його батька Асур-назір-пала. Там при брамі стоять два кри
латі бики з людськими головами, на них списані війни царські 
і вся історія завоювань. Є з тому дворці кілька статуй царя 
і царедворців, і богів, а окрім того, велика сила барельєфів 
уже з військового побиту: міста в облозі, жінки в полоні, уті
качі на верблюдах, здоганяючі стрільці на конях, тарани, роз
биваючі мури, бранці на полях, євнухи, що лічать голови за
битих, і хиже птаство, що налинуло після війни клювати трупи.

ПАМ’ЯТНИКИ

Всі асірійські будови ставилися на штучно насипаних го
рах з сходами, гори ті були обкладені великою цеглою, отже 
виходило наче підмурівок. На сі підмурівки йшло сливе стільки
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само роботи, як і на саму будову. В Халдеї (звідки, здається, 
й почався хист будівничий асіро-вавілонсь«ий), там сі підму
рівки були потрібні, аби повідь не займала будов, а в Асірії 
вони були хіба задля того, щоб надавати величності царським 
будовам. На такій штучно насипаній горі робилася долівка для 
будови, вона складалася з двох накладок товстої цегли та 
піску, мури теж цегляні, часом облицьовані тесаним каменем, 
часом кахлями мальованими, або гіпсом, або просто вапном, 
і завжди прикрашені малюнками. Будови завжди були на чо
тири кутки, і дві стіни були лицьові. Всередині було багато 
довгастих кімнат, або одна галерея, що оточувала головний 
двір, або середню одкриту залу; вікон не знайдено в жадній 
давній асірійській будові. По обидва боки дверей на кутках 
при одвірках стояли крилаті воли з п’ятьма ногами там, що 
дивлячися на вола збоку, видно чотири ноги, а дивлячися спе
реду— дві. Воли ті причеплені до муру, от як єгипетські ста
туї Озіріса. Часом замість волів були леви. Двері були вгорі 
закруглені і помальовані жовтими фігурами людей та звірів 
на блакитному полі. Асірійці рано вивчилися робити бані та 
арки, либонь через те, що будували все з цегли, а з неї трудно 
інакше дах зробити. Подекуди були й дерев’яні дахи, бо на 
руїнах знаходились обгорілі балки межи цеглою. Певне, були 
й колони, бо вони є на малюнках, але їх ніде не знайдено, 
отже, певно, були вони з дерева, або дуже мало вживалися 
при будовах.

Цегляна долівка, певне, вкривалася матами та килимами. 
Пороги при хатах були виложені каменем з різьбою узорною. 
На лівій стороні цегел та плит кам’яних було вибите ймення 
того царя, чия була будова. На порогах, підмурівках, межи 
придверними волами часто знаходилися малі ідоли з написами, 
що мали боронити будову від лиха. Ось один напис про за
кладини будови з дворця Саргонового; «Я вибрав місце для 
закладин, я поклав невипалену цеглу (завжди як цегла випа
лювалася на сонці), збір жінок кинув на середину амулети 
охоронні проти злих духів, щоб перепросити богів за образу, 
що покопано землю на честь богам Нісрош, Сере, Мілітта. 
За їхнім високим дозволом я збудував собі царську оселю 
і зали з слонової кості, з чорного дерева, з мастикового дерева, 
з кедрини, з соснини, з фісташкового дерева, я споїв їх різни
ми балками з соснини та мастикового дерева і стримав заліз
ними штабами». Є малюнок, як перед царем бранці возять 
матер’яли і будують дворець, інші знов везуть крилатих волів,
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котячи їх на валиках і підважуючи киями. Робітники все чу
жинці, а асірійці тільки наглядають над ними.

Дворці асірійські були дуже великі, церкви ж маленькі 
(принаймні всі, які досі знайдені), ставилися вони наче при- 
домки до дворців. Були теж піраміди, чи башти з уступами 
(здається, то були ті «високі місця», про які говориться в біб
лії), вони були разом і церкви і обсерваторії астрономічні. 
Вони мали сім поверхів, кожний поверх посвячений окремій 
планеті і кожний різно пофарбований, сонцевий поверх був зо
лотий, а місяцевий срібний, се були найвищі поверхи. Сі баш
ти, так само як і мури Ніневійські та Вавілонські, зовсім роз
валилися, бо вони були тільки облицьовані цеглою, а насипані 
з землі, отож коли облицьовка обвалилася, то й земля зовсім 
розсипалася, так що тепер ледве знати сліди тих величезних 
валів та башт. Отож з міста Вавілону ледве зосталися сліди 
його колишнього плану, а про всі препишні будови, розкішні 
сади і т. д., що робили його найкращим в світі, ми не можемо 
навіть мати поняття. З  малюнків та статуй теж сливе нічого 
не зосталося. В Ніневійських руїнах знайдено більше, бо там 
будували з міцнішого матер’ялу. Однак все ж недавно знайде
но вісім статуй вавілонських з зеленого твердого каменю. Всі 
ті статуї подібні між собою, і сидячі й стоячі мають руки, скла
дені на грудях, будова тіл міцна, постаті кремезні, лікті дуже 
гострі, голови однак всім пооббивані, так що не видно, до 
якого типу людей належали. Окроме знайдена голова досить 
доброї роботи з дуже виразними рисами лиця, тільки ніс од- 
битий, так що теж трудно розглядіти її тип. [...]

Асірійці може й перейняли деякі способи хисту єгипет
ського, однак їхній хист дуже одрізнявся від єгипетського по 
своєму стилю. От хоч би й в розмірі людського тіла: єгипет
ські постаті довгі, аж худі, немов безжилі, асірійські-кремезні, 
і мускули в них надто виразні. Асірійці, як і єгиптяни, краще 
малювали звірячі постаті (надто ж кінські), ніж людські, але 
і там межи двома народами зоставалася та сама ріжниця в 
стилях. Єгипетський хист найбільше служив релігії,— асірій- 
ський — царям. Єгиптяни лишили по собі церкви та могили 
(де дворець, де церква, часом трудно вгадати), асірійці лишили 
великі дворці і малесенькі церкви. Єгиптяни малювали і по
ходи царські, і звичайні людські роботи та забави, і святі од- 
прави, і життя на тім світі, і безліч богів; асірійці малювали 
царів, царську челядь, царські ійни, царські полювання. Увесь 
хист служив царській славі.
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По слідах фарб можна думати, що барельєфи асірійські 
були помальовані, здається, не цілком, а тільки подекуди. 
Шматки позолоти теж наводять на думку, що в дворцях вжи
валася і ся покраса. Щодо статуй золотих та срібних, то їх ніде 
не знаходжено, хоч у давніх істориків часто про них спога
дується. Знайдено багато маленьких речей бронзових, заліз
них, глиняних, алебастрових, ваза з іменням Саргона; різні 
штуки з слонової кості, уламки меблів, багато гир до ваги в 
постаті лежачих левів з написами, на деяких написи на двох 
мовах: фінікійській та асірійській. Великий бронзовий лев, 
знайдений в Харсабаді, що тепер в паризькому музеї, не єсть 
гиря до ваги, хоч і має кільце на спині, немов до чіпляння, бо 
він надто великий, на тяжкому п’єдесталі і видно, що колись 
він був міцно пришрубований до чогось. Лев сей досить гарної 
роботи, хоч і чудного стилю. Невідомо, до чого власне він служив.

Асірійці дуже любили різьбу на камені. Знайдено дуже 
багато малих камінних стовпчиків чи то валиків, учені звуть 
їх циліндрами вавілонськими. Були то властиве печатки, щоб 
прикладати при всяких записах, контрактах і т. п. На них були 
вирізані барельєфом (як от єгипетські вдовбані барельєфи) 
різні постаті, найбільше святих істот. Робота на деяких ци
ліндрах дуже тонка, але більшість дуже недбало зроблені. Ци
ліндри робилися зо всяких твердих каменів, дорогих (як от 
кришталь, агат, лапис-лазулі і т. п.) або й недорогих (як от 
кремінь і т. п.). Всі ці циліндри були продірявлені, щоб можна 
було всадити дрота залізного і при помочі його качати циліндр 
по глиняній табличці, на якій треба приложити печать. Най
кращий циліндр дуже тонкої роботи учені вважають печаттю 
царя Санхеріба. На циліндрах малювалися цілі сцени з цар
ського побиту, але найчастіше з релігійного. Дивні постаті, мі
шані форми звіро-людські часто можна бачити на тих печатях, 
але ще невідомо напевно, що кожна з них значила, яке релігійне 
поняття. Написи на них короткі на різних мовах, різними бук
вами. Циліндри вавілонські одрізняються і стилем, і вибором 
тем до малювання. Найбільше знайдено вавілонських циліндрів, 
асірійських менше, а перських та фінікійських зовсім мало.

ІСТОРІЯ ФІНІКІЙЦІВ

Хоч фінікійці не мали справжнього свого хисту, то зате 
вони були добрими ремісниками та промисловцями... В біблії 
вони вихвалені, яко добрі мулярі, теслі, будівничі, мідники, зо
лотарі та різьбярі.



П Р И М І Т К И

До збірника увійшли статті, вірші, листи, уривки з худож
ніх творів, листів та з книги «Стародавня історія східних на
родів», що стосуються питань мистецтва у широкому значенні 
цього поняття. Тексти подаються за авторитетними джерела
ми— за дванадцятитомним виданням творів Лесі Українки, 
здійсненим «Книгоспілкою» протягом 1926— 1931 рр., п’яти
томним виданням Держлітвидаву 1951— 1956 рр., десятитом
ним виданням видавництва «Дніпро» 1963— 1965 рр., трьома 
томами збірника «Публікації, статті, дослідження» тощо. Ви
словлення й дослідження поетеси групуються за певними ідей
но-тематичними розділами. Розподіл цей, зрозуміло, умовний 
і має на меті підкреслити домінуючу ідею того або іншого ви
словлення чи твору. Через те значна частина матеріалів, вмі
щених у одному розділі, може стосуватися й інших.

1 Лист-привітання написано з нагоди тридцятиліття лі
тературної діяльності М. П. Старицького.

2 Цей памфлет Леся Українка написала в знак протесту 
проти французьких поетів і артистів, які вітали російського 
царя Миколу II, коли він приїхав до Парижа 1896 року за
кріплювати російсько-французьку урядову спілку для бороть
би зі зростаючим робітничим рухом. Наступні уривки з листів 
стосуються цієї «маленької поеми в прозі». Памфлет було на
друковано у французькому часописі «Le Réforme».

3 Мова йде про оповідання «Приязнь», написане на кон
курс журналу «Киевская старина».

4 Розстріл революційної демонстрації в Тбілісі.
5 В чорносотенно-монархічній статті П. Струве виступив 

проти української мови й культури і зокрема писав: «Ведь тут 
речь идет не просто о преподавании в начальной школе на 
местном языке: перед нами не более не менее как огромный,
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поистине титанический замысел раздвоения или растроения 
русской культуры на всем ее протяжении от «Общей патоло
гии» и «Кристаллографии», од народной песни до переводов 
из Овидия, Гете, Верлена или Верхарна».

6 Тобто з членами української студентської земляцької 
організації «Січ» у Відні.

' Тут і в наступних матеріалах мовиться про статтю 
С. Єфремова «В поисках новой красоты», надруковану в жур
налі «Киевская старина» за 1902 рік.

8 «Таїс» — роман Анатоля Франса.
9 Латинський квартал — частина Парижа, де живуть 

здебільшого митці та студенти.
10 Уривок з незакінченої статті Лесі Українки про перші 

твори В. Винниченка — «Голота» та інші оповідання. Статтю 
Леся Українка не закінчила, очевидно, розчарувавшись еволю
цією в творчості письменника, що привела його до ренегатства 
в політиці й декадентства в літературі. Уривок цікавий даль
шим розвитком поглядів Лесі Українки на неоромантизм.

11 Збірник на користь українських засланців — «З  не-
вийшов друком 1908 року.

12 «Шаблі життя» — п’єса В. Винниченка.
13 Драма Пахаревського «Нехай живе життя!», Київ,

1907.
14 Перець — Володимир ГІеретц.
15 «Казка» — «Давня казка» Лесі Українки, «Сон» — 

її ж вірш: «Був сон мені колись».
10 «Поема» — драматична поема Лесі Украї «Вавілон

ський полон».
и Оксана — героїня драматичної поеми Лесі Украї 

«Бояриня».
18 «Четверта заповідь» — п’єса Анценгрубера.
19 «Вава» — п’єса Кетлер, переробка повісті Мопассана 

«Іветта»; «Пашенька» — п’єса Н. Персіанової.
20 «Іфігенія» — драматичний етюд Лесі Украї «Іфіге- 

ія в Тавриді».
21 «Жизнь и искусство» — щоденна мистецька газета лі

берального напряму. Виходила в Києві з 1897 р.
22 «Прометей» — драма Есхіла «Прометей прикутий». 

Байрон її не перекладав.
23 Маня — Марія Михайлівна Старицька.
24 Творки — психіатрична лікарня під Варшавою.
25 «Борьба за жизнь» — п’єса А. Доде.
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«Раткліф» — твір Г Гейне.
«Європейська соціальна драма в кінці X IX  ст.» — 

український переклад (власне, варіант) статті «Новейшая со
циальная драма, що призначалася для петербурзького журналу 
«Жизнь», але не побачила світу в зв язку з цензурною забо
роною. Рукопис журнального варіанту не розшукано. Зберег
лась частина українського варіанту (невідомо, чи він був за
кінчений) і частина рукопису «Новейшая общественная дра
ма» — доповіді, яку Леся Українка читала в Київському Лі
тературно-артистичному товаристві. Продовження теми укра
їнського варіанту друкуємо за текстом доповіді, не беручи до 
уваги тих скорочень, що їх Леся Українка поробила для 
стислості виступу.

28 В Кулаїсі тоді гастролювала російська трупа Гайде- 
бурова.

29 Людя — Людмила Михайлівна Старицька-Черняхів-
ська.

30 Палієв — грузинський композитор Захарія Паліашвілі.
31 Оперу М. Мусоргського «Борис Годунов» поставлено 

в Тбілісі у концертному виконанні заходом К. Квітки, який 
супроводив виставу фортепіанною грою.

32 Кльоня — Климент Васильович Квітка, ік Лесі
Українки.

33 Йдеться про фольклорну експедицію для запису на фо
нографічні валики українських народних дум у виконанні коб
зарів.

34 Цим добродієм-субсидіатором була сама Леся Українка.
35 «Вісник культури і життя» — журнал, виходив 1913 р.
36 Йдеться про ранні стилізовані дерев’яні статуетки 

Коненкова.



ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Августин Аврелій, блаженний Августин (354—430) — 
старохоистиянський богослов і філософ-містик.

Андреев Леонід (1871 — 1919) — російський письменник.
Антонович Володимир (1834— 1908) — український істо

рик, археолог, етнограф, один з ідейних противників Лесі Ук
раїнки.

Анфантен Бартелемі-Проспер (1796— 1864) — французь
кий утопіст-соціаліст, послідовник сен-сімонізму.

Анценгрубер Людвіг (1839—1889) — австрійський пи- 
сьменник-драматург.

Арістофан (бл. 446—385 до н. е.) — великий старогре
цький поет-комедіограф.

Аркас Микола (1853— 19 0 9 )— український композитор, 
син військового моряка — адмірала.

Аш Шолом (1880— 1957) — єврейський письменник.
Бабеф Гракх (Ноель Франсуа, 1760— 1797) — французь

кий соціаліст, попередник наукового комунізму.
Байрон Джордж-Ноел-Гордон (1788— 1824) — великий 

англійський поет.
Бар Герман (1863— 1934) — австрійський критик, драма

тург, романіст.
Бах Йоганн-Себастьян (1685—1750)—великий німецький 

композитор і органіст.
Беклін Арнольд (1827— 1901) — швейцарський худож

ник.
Бекон Френсіс (1561— 1626) — видатний англійський фі

лософ.
Белау Гелена (1859—?) — німецька письменниця.
Бедламі Едуард (1850— 1898) — американський письмен

ник і публіцист.
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Беранже П єр-Жан (1780— 1857) — видатний французь
кий поет-пісняр.

Бернар Сара (1844— 1923) — відома французька актриса.
Бетховен Людвіг ван (1770— 1827) — великий німецький 

композитор.
Бйорнсон Бйорнстьєрне (1832— 1910) — норвезький пи

сьменник.
Бодлер Шарль (1821 — 1867) — французький поет.
Бомарше П ер Огюстен Карон (1732— 1799) — видатний 

французький драматург і публіцист.
Брандес Георг (1842— 1927) — датський історик літера

тури.
Бульвер-Літтон (1803— 1873) — англійський романіст 

політичний діяч.
Бурже Поль (1852— 1935) — французький письменник.
Вагнер Ріхард (1813— 1883) — великий німецький компо

зитор, диригент, поет-драматург, публіцист.
Вейтлінг Вільгельм (1808— 1871) — німецький комуніст- 

утопіст, діяч робітничого руху в Німеччині.
Венгерова Зінаїда (1867— 19 4 1 )— російський критик та 

історик літератури.
Вересай Остап (1803— 1890) — видатний украї 

родний кобзар.
Верлен Поль (1844— 1896) — французький поет.
Веррас д’Алле — французький письменник, автор утопії 

«Історія Северамбів» (1677).
Верхарн Еміль (1855— 1916) — бельгійський поет.
Верхратський Іван (1846— 1919)— український філолог, 

письменник, природознавець.
Весткотт Едуард Но (1846— 1898) — американський пи

сьменник і банкір.
Винниченко Володимир (1880— 1951) — український пи

сьменник, буржуазно-націоналістичний політичний діяч.
Виспянський Станіслав (1869— 1907) — польський дра

матург, поет і художник.
Віардо Поліна (1821 —1910) — сестра Малібран, подруга 

І. Тургенева.
Вогюе Ежен Мельхіор де (1848— 1910) — французький 

критик.
Вольтер (Аруе Франсуа-Марі, 1694— 1778)— великий 

французький письменник і філософ.
Вороний Микола (1871 — 1942) — український поет.
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Галеві Людвіг (1834— 1908) — французький романіст, 
драматург, автор текстів до оперет.

Гарборг Арне (1831 — 1924) — норвезький письменник.
Гауптман Гергарт (1862— 1946) — видатний німецький 

драматург і прозаїк.
Гауптман Карл (1858— 1921)— німецький письменник.
Гейне Генріх (1797— 1836) — великий німецький поет 

і публіцист.
Гендель Георг-Фрідріх (1685— 1759) — великий іме- 

цький композитор.
Геродот (бл. 484 — бл. 425 до н. е.) — видатний старо

грецький історик.
Гете Йоганн-Вольфганг (1749— 1832) — великий німе

цький поет і мислитель.
Гіляров Олексій (1856— 1 938)— український філософ.
Гоголь Микола (1809— 1852) — великий російський пи

сьменник.
Гоголь Михайло (1880— 1921) — український письмен-

Гомер— напівлегендарний творець грецького героїчного 
епосу 8 ст. до н. е.

Гонкур, брати Едмон (1822— 1896) Жюль (1830—
1870) — французькі письменники.

Гончаренко Гнат (1835 — бл. 1917) — український кобзар.
Горацій Флакк Квінт (65—8 до н. е .)— римський поет.
Гордієнко Кость (п. 1733) — кошовий отаман.
Горєва Єлизавета (1859— 1917) — російська актриса.
Гриневецький Іван (1850— 1889) — український актор 

режисер.
Гр іг Едвард-Хагеруп (1843— 1907) — великий норве

зький композитор.
Грінченко Борис (1863— 1910) — український письменник.
Грушевський Михайло (1866— 1934) — український істо

рик, буржуазно-націоналістичний політичний діяч.
Гюго Віктор-Марі (1802— 1885) — видатний французький 

письменник і громадський діяч.
Дарвін Чарлз-Роберт (1809— 1882)— великий 

ський природодослідник.
Декав Люсьєн (1861 — 1943)— французький письменник.
Делле-Граціє Марія-Євгенія — австрійська письменниця.
Де-Гурмон Демі (1858— 1915) — французький письмен

ник і літературознавець.
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Діккенс Чарлз (1812— 1870) — великий англі 
сьменник.

Донней Моріс (1859— 1945) — французький драматург.
Достоєвський Федір (1821 — 1881) — великий російський 

письменник.
Драгоманов Михайло (1841 — 1895)— видатний украї 

ський публіцист, історик, фольклорист, громадський діяч.
Драгоманов Олександр (дядя Саша) — дядько Лесі Ук

раїнки.
Драгоманова Аріадна, в одруженні Драгоманова-Труш 

(1878— 1954). В листах згадується як Рада.
Драгоманова Єлизавета (п. 1895 )— мати Михайла

й Олександра Драгоманових, Олени Пчілки, бабуся Лесі Ук
раїнки.

Драгоманова Людмила (1842— 1918) — дружина М. Дра
гоманова.

Дюма Александр (батько, 1803— 1870) — французький 
письменник.

Дюма Александр (син, 1824— 1895) — французький пи
сьменник.

Єразм Роттердамський (1466— 1536) — видатний гума
ніст епохи Відродження, автор книги «Хвала дурощам».

Елліот Джордж (Еванс Марі-Анна, 1819— 1880) — 
англійська письменниця.

Егідій (1480— 1532) — латинський поет.
Есхіл (525—456 до н. е.) — великий давньогрецький дра

матург.
Євшан (Федюшка) Микола (1889—1 919)— украї 

критик.
Єсипова Ганна (1851 — 1914) — відома росі 

істка.
Єфремов Сергій (1876—?) — український літературозна

вець і буржуазно-націоналістичний політичний діяч.
Завадський Михайло (1827— 1887) — український компо

зитор і піаніст.
Занд Жорж (Дюдеван Аврора, 1804— 1876) — видатна 

французька письменниця.
Заньковецька (Адасовська) Марія (1860— 1934) — вели

ка українська актриса.
Зарницька (Азгуріді) Євфросинія (1867— 1936) — укра

їнська актриса.
Золя Еміль (1840— 1902) — французький письменник.
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Зудерман Герман (1857— 1928)— німецький письменник.
Ібсен Генрік (1828— 1906) — видатний норвезький дра

матург.
Кабе Етьєн (1788— 1856) — французький соціаліст-уто-

іст.
Кибальчич Надія (1878— 1914) — украї письмен

ниця.
Кампанелла Томмазо (1568— 1639)— італійський мисли

тель, утопічний соціаліст.
Каронін (Петропавловський) Микола (1857— 1892) — 

російський письменник.
Квітка Климент (1880— 1953) — видатний український 

музикознавець-фольклорист. Чоловік Лесі Українки; в листах— 
Кльоня.

Кіплінг Редьярд-Джозеф (1865— 1936) — англі 
письменник.

Кобилянська Ольга (1863— 1942) — українська письмен
ниця.

Кобринська Наталя (1855— 1920) — українська письмен
ниця.

Коваленко Грицько (1868—? ) — український письменник.
Коваленко Олекса (1880— 1927)— український письмен-

Ковалевський Микола (1841 — 1897) — український рево
люційний діяч і педагог.

Ковалів Степан (1848— 1920) — український письменник.
Колесса Іван (1864— 1898)— український етнограф.
Колесса Олександр (1867— 1945) — український літера

турознавець і поет.
Колесса Філарет (1871 — 1947) — видатний украї 

фольклорист, музикознавець, композитор.
Конопницька Марія (1842— 1910) — польська письмен

ниця.
Конощенко (Грабенко) Андрій (1857— 1932) — украї 

ський фольклорист-музикознавець і художник-аматор.
Коненков Сергій (н. 1874) — російський скульптор.
Кореллі Марія (1864— 1924) — англійська письменниця.
Коррадіні Енріко (1867— 1931)— італійський письменник.
Косач Михайло (1869— 1903) — український письменник 

(Обачний), фізик і метеоролог. Брат Лесі Українки.
Косач Петро (18?— 19 0 9 )— український громадський 

діяч. Батько Лесі Українки.
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Косач Ольга (1849— 1930) — українська письменниця 
Олена Пчілка, етнограф. Мати Лесі Українки.

Косач Ольга (18?-----1943) — сестра Лесі Українки. В од
руженні — Кривинюк. В листах Ліля.

Косач-Судовщикова Олександра (1867— 1924) — україн
ська письменниця Грицько Григоренко. Дружина Михайла Ко
сача.

Кравченко Михайло (1858— 1917) — український кобзар.
Кримський Агатангел (1871 — 1942) — видатний україн

ський вчений — філолог і сходознавець, письменник, історик.
Кропивницький Марко (1840— 1910) — видатний україн

ський драматург, актор, режисер, композитор і співак.
Крушельницька Соломія ( 1873— 1952) — видатна укра- 

еька співачка.
Крушельницький Антін (1878— 1941) — український пись

менник, критик, журналіст.
Ксенофонт (бл. 430—355 або 354 до н.е.)— старогре

цький історик.
Куліш Пантелеймон (1819— 1897)— украї 

менник, критик, історик, етнограф.
Ламартін Альфонс (1790— 1862) — французький поет.
Левицький Модест (1866— 1932) — український пись

менник.
Леметр Жюль (1853— 1914) — французький критик.
Леопарді Джакомо (1798— 1837)— італійський поет.
Лисенко Микола (1842— 1912) — великий український 

композитор.
Ліль Адан Вільє де (1840— 1889) — французький поет.
Ліницька Любов (1866— 1924) — видатна українська

актриса.
Ліньова Євгенія (1854— 1919) — російська збирачка й до

слідниця народних пісень.
Лоренцо Тіна де (?—?) — італійська актриса.
Луїс П ер (1870— 1925) — французький письменник-де- 

кадент.
Луцький Остап (1883—?) — український поет-декадент.
Людкевич Станіслав (н. 1879) — український композитор, 

етнограф, музикознавець.
Маковей Осип (1867—1925) — український письменник, 

критик, публіцист.
Малібран (Гарсія) Марія-Фелічія (1821 — 1858)— відо

ма французька актриса.
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Маргеріт Поль (1860— 1918) — французький письменник.
Мержинський Сергій (1870— 1901)— один з українських 

пропагандистів марксизму; товариш Лесі Українки.
Меріме Проспер (1803— 1870) — видатний французький 

письменник.
Метерлінк Моріс (1862— 1949)— бельгійський письмен

ник.
Мечников Ілля (1843— 1916) — видатний росі 

український біолог.
Михайловський Микола (1842— 1904) — російський 

ціолог, публіцист і літературний критик.
Мілль Джон-Стюарт (1806— 1873)— англійський буржу

азний економіст, філософ і логік.
Мільтон Джон (1608— 1674) — видатний англі 

сьменник.
Мірбо Октав (1850— 1917) — французький письменник.
Моклер Каміль (1872— 1945) — французький письмен

ник, критик мистецтва.
Мольєр (Поклен) Жан-Батіст (1622— 1673) — великий 

французький драматург, актор і режисер.
Мопассан Гі де (1850— 1893)— видатний французький 

письменник.
Мор Томас (1478— 1535) — видатний англійський мисли

тель — утопічний соціаліст.
Мореллі Андре (1727— 1819) — видатний французький 

утопічний соціаліст.
Морріс Вільям (1834— 1896)— англійський письменник, 

художник, громадський діяч.
Муйжель Віктор (1880— 1924)— російський письменник.
Муне-Сюллі (1841 — 1916) — французький актор.
Мюссе Альфред де (1810— 1857) — французький 

сьменник.
Ніцше Фрідріх (1844— 1900) — німецький реакційний 

філософ.
Нордау (Зідфельд) Макс (1849— 1923) — німецький пи

сьменник.
Олесь (Кандиба) Олександр (1878—-1944) — украї 

ський поет.
Оліфант Маргаріт (1828—1897)— англі письмен

ниця.
Оуен Роберт (1771 — 1858)— видатний англійський со- 

ціаліст-утопіст.
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Павлик Михайло (1853— 1915) — український письмен
ник, публіцист і громадський діяч.

Паньківський Северин (1872— 1943) — украї
тор.

Пархоменко Терентій (1872— 1910) — український коб
зар і лірник.

Пастер Луї (1822— 1895) — видатний французький біо
лог і хімік.

Пасхалова (Чегодаєва) Анна (1869— 1944) — росі 
актриса.

Пахаревський Леонід (1880—? ) — український письмен
ник.

Перетц Володимир (1870— 1935) — український та росій
ський історик літератури й народної пісні. В листах — Перець.

Петруненко Федір (1879—?) — український поет і пере
кладач.

Платон (427—347) — давньогрецький філософ-ідеаліст.
Полевой Микола (1796—1846)— російський письменник.
Прево Марсель (1862— 1914) — французький письменник.
Пушкін Олександр (1799— 1837) — великий російський 

письменник.
Пшибишевський Станіслав (1868— 1927)— польський пи

сьменник.
Райзенауер А.— піаніст.
Рашель (Фелікс) Еліза-Рашель) — видатна французька 

актриса.
Рембо Жан-Артюр (1854— 1891) — французький поет.
Реньє Анрі де (1864— 1936) — французький письменник.
Роздольський Осип (1872— 1945) — український фоль

клорист і перекладач.
Роні брати: Роні-старший (Бекс Жозеф-Анрі-Оноре, 

1856— 1940), Роні-молодший (Бекс Серафен-Жюстен-Фран- 
суа, 1859— 1948) — французькі письменники.

Русова Софія (1856— 1940) — украї культурно-
ітня діячка, педагог.

Руссо Жан-Жак (1712— 1778) — видатний французький 
просвітитель, філософ, педагог, письменник.

Садовський Микола (1856— 1933) — великий украї 
актор і режисер.

Сальєрі Антоніо (1750— 1825) — італійський композитор.
Свіфт Джонатан (1667— 1745)— видатний англійський 

письменник-сатирик.
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Сен-Сімон де Рувруа Анрі-Клод (1760— 1825) — францу
зький соціаліст-утопіст.

Сент-Бев Шарль-Огюстен (1804— 1869) — французький 
критик і письменник.

Сімович Василь (1880— 1943)— український філолог.
Скрам Амалія (1847— 1905) — норвезька письменниця.
Сластьон Опанас (1855— 1933)— український художник, 

мистецтвознавець і етнограф.
Словацький Юліуш (1809— 1849) — великий польський

поет.
Соловцов (Федоров) Микола (1857—1902) — російський 

актор * режисер, організував стаціонарний російський театр 
у Києві.

Софокл (бл. 495—406 або 405 до н. е.) — великий давньо
грецький драматург.

Спенсер Герберт (1820— 1903) — англійський філософ- 
ідеаліст, соціолог, психолог.

Сперанський Михайло (1863—1938) — російський 
рик літератури. З  1895 до 1906 працював у Ніжині.

Сталь Анна-Луїза Жермен де (1766— 1817) — францу
зька письменниця.

Старицька Марія (1865—1930) — украї актриса,
режисер.

Старицький Михайло (1840— 1904) — видатний україн
ський письменник, театральний і культурно-громадський діяч. 
Батько Марії Старицької.

Стендаль Фредерік (Бейль Анрі-Марі; 1783— 1842) — 
видатний французький письменник.

Старицька-Черняхівська Людмила (1868— 1942)— укра
їнська письменниця.

Стефаник Василь (1871 — 1936) — видатний украї 
письменник.

Стешенко Іван (1873— 1918) — український літературо
знавець і письменник, буржуазний громадський діяч.

Стешенко Оксана (1875— 1941) — українська письмен
ниця.

Стріндберг Йухан-Август (1849— 1912) — шведський пи
сьменник.

Струве Петро (1870— 1944) — росі буржуазний
економіст і публіцист, монархіст.

Сувестр Еміль (1806— 1856)— французький письменник 
і публіцист.
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Тайяд Лоран (1854— 1919) — французький поет і критик.
Тарле Євгеній (1875— 1955) — російський історик.
Таціт Публій Корнелій (бл. 55—бл. 120) — старорим- 

ський історик і політичний діяч.
Тен І пполіт (1828— 1893) — французький теоретик літе- 

ратури й мистецтва, філософ, історик.
Толстой Лев (1828— 1910) — великий російський 

сьменник.
Торезен Анна Магдалена (1819—?) — норвезька 

сьменниця.
Труш І ван (1869— 1941) — український художник і кри

тик.
Тургенев Іван (1818— 1883) — видатний росі 

сьменник.
Уеллс Герберт-Джордж (1866—1946)— англі 

сьменник.
Уорд Марія-Августа-Гемфрі (1851 — 1920) — англійська 

письменниця.
Флобер Гюстав (1821 — 1880) — видатний французький 

письменник.
Фонтенель Бернар Ле Бов’є де (1657—1757) — францу

зький письменник і вчений.
Франко Іван (1856— 1916) — великий украї 

сьменник, вчений і громадсько-політичний діяч.
Франс Анатоль (Тібо Жак-Анатоль, 1844— 1924) — ви

датний французький письменник.
Фрапан Ільза (1852— 1908) — німецька письменниця.
Френкель Ілля, Захар — студенти, товариші Михайла Ко

сача.
Ф урє Франсуа-Марі-Шарль (1772— 1837) — видатний 

французький соціаліст-утопіст.
Хоткевич Гнат (1877— 19 3 8 )— український письменник, 

актор, бандурист, мистецтвознавець.
Чернишевський Микола (1828— 1889) — видатний росій

ський революціонер-демократ, філософ-матеріаліст, учений, пи
сьменник.

Чехов Антон— (1860— 1904) — великий російський пи
сьменник.

Чубинський Павло (1839— 1884) — український етнограф 
і поет.

Шарпантьє Гюстав (1860— 1956) — французький компо
зитор і драматург,
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Шевченко Тарас (1814— 1861) — великий украї 
поет, революціонер-демократ, художник.

Шекспір Вільям (1564— 1616)— великий 
поет і драматург.

Шеллі Персі-Біші (1792— 1822) — видатний англі
поет.

Шіллер Йоганн-Фрідріх (1759— 1805) — великий німе
цький поет і драматург.

Шопен Фридерик (1810— 1849) — великий 
композитор і піаніст.

Шпронк— французький письменник.
Шуман Роберт (1810— 1856)— видатний німецький ком

позитор і письменник.
Яворницький Дмитро (1855— 1940) — український 

рик, археолог, етнограф, фольклорист і письменник.
Якобсен Єнс-Петер (1847— 1885) — датський письменник.
Янічек Марія (1859— 1927) — німецька письменниця.
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